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ÖNSÖZ 

 

Çocuklara yönelik ilk süreli yayınlar Tanzimat döneminde baĢlamıĢtır. II. 

MeĢrutiyet‟in ilanından sonra basın hayatına gelen özgürlükle birlikte çocuklara 

yönelik süreli yayınlarda da artıĢ görülür. Çocuk dergileri, basın hayatının yanı sıra 

eğitim ve edebiyat tarihimiz açısından da birer kaynaktır. Çocuk dergilerinde yer 

alan masal, bilmece, fıkra, efsane gibi halk edebiyatı ürünleri ile çocuk folkloruna ait 

olan oyun ve eğlenceler bir taraftan çocukların eğitim ve eğlence ihtiyacını 

karĢılarken diğer taraftan milli değerlerin ve kültürel belleğin aktarılmasını ve canlı 

tutulmasını sağlar. Dolayısıyla çocuk dergileri üzerinde ciddiyetle durulması gereken 

konulardan birisidir. 

Çocuk Dünyası dergisi, II. MeĢrutiyet döneminde yayın hayatına atılan ve 

Cumhuriyet‟in ilanından sonra da yayınını devam ettiren uzun soluklu çocuk 

dergilerinden birisidir. Dergi, folklor disiplininin inceleme alanına giren halk 

edebiyatının sözel ürünlerinin merkeze alındığı bir yayın politikası takip ettiğinden 

dolayı çalıĢmamızın konusunu Çocuk Dünyası dergisindeki halk edebiyatı ve folklor 

ürünlerinin incelenmesi oluĢturmaktadır. 

ÇalıĢmamız Giriş ve Sonuç bölümleri ile birlikte altı bölümden oluĢmaktadır. 

Giriş bölümünde II. MeĢrutiyet sonrası basın hayatı ve dönemin çocuk dergilerine 

değinildikten sonra çalıĢmanın amacı, yöntemi ve kapsamı üzerine bilgiler 

verilmiĢtir. 

Çocuk Dünyası Dergisi baĢlığını taĢıyan ikinci bölümde derginin künye 

bilgisi, genel özellikleri, çıkıĢ amacı, yönetici ve yazar kadrosu, özel sayıları, 

okurlara yönelik faaliyetler, tanıtım nitelikli duyurular ve dergi üzerine yapılan 

çalıĢmalar hakkında bilgi verilmiĢtir. Bu bölüm Çocuk Dünyası dergisini tanıtmaya 

ayrılmıĢtır. 

Üçüncü ve dördüncü bölüm çalıĢmamızın asıl kısmını oluĢturmaktadır. Çocuk 

Dünyası Dergisindeki Halk Edebiyatı ve Folklor Ürünlerinin Türlerine Göre 

İncelenmesi baĢlığını taĢıyan üçüncü bölüm; Masal, Bilmece, Fıkra, Efsane, Destan, 

Oyun ve Eğlence, Takvim Törenleri olmak üzere yedi ana baĢlıktan oluĢmaktadır. 

Her baĢlık altında Çocuk Dünyası‟nda yer alan halk edebiyatı ve folklor ürünleri bu 
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konuda yapılan çalıĢmalardan faydalanılarak nitelik ve nicelik açısından 

değerlendirilmiĢtir. Dizin baĢlığını taĢıyan dçrdüncü bölüm ise Çocuk Dünyası 

Dergisinin Sistematik Dizini ile Çocuk Dünyası Dergisinin Halk Edebiyatı ve Folklor 

Ürünlerine Göre Dizini olmak üzere iki ana baĢlıktan oluĢmaktadır. Derginin 

sistematik dizini dergide yer alan metinlerin sırasıyla baĢlık, yazar, tür ve bulunduğu 

sayfalar belirtilerek tablolar halinde hazırlanmıĢtır. Derginin Halk Edebiyatı ve 

Folklor Ürünlerine Göre Dizini ise Masal, Bilmece, Fıkra, Efsane, Destan, Oyun ve 

Eğlence, Takvim Törenleri olmak üzere yedi alt baĢlıktan oluĢmaktadır. Dergide 

yayınlanan ve tasnif edilen bilmece metinlerinin sayısı 157‟dir. Ancak bilmecelerin 

dizini verilirken bu sayı 85 Ģeklinde görülmektedir. Bunun sebebi dergide “Bilmece 

Müsabakası” ve “Bilmece ġakaları” baĢlıkları altında birden fazla metnin 

yayınlanmıĢ olmasıdır.  

Çocuk Dünyası Dergisindeki Halk Edebiyatı ve Folklor Ürünleri baĢlığını 

taĢıyan beĢinci bölüm ise incelemede kullanılan metinlerden oluĢmaktadır. Dergiden 

tespit edilen metinler günümüz harflerine aktarılmıĢ Ģekilleriyle bu bölümde yer 

almaktadır. Bununla birlikte bazı masal metinleri birkaç sayı boyunca tefrika 

edilmiĢtir. Dolayısıyla metnin bütünlüğünün sağlanması açısından bu Ģekilde 

yayınlanan metinleri bir araya getirdik. Bununla birlikte yayınlandıkları sayı ve sayfa 

numaralarını her bölümün sonunda belirttik. Bilmecelerin ise türlere göre 

incelenmesi yapılırken tümü tasnif edildiği için bu bölümde tekrar yer vermedik.  

Bu çalıĢma emek harcayarak, gayret sarf ederek ve sabrederek bir sonuca 

ulaĢabilmenin heyecanı ile ortaya çıkmıĢtır. Tez danıĢmanlığımı üstlenerek, konunun 

belirlenmesi ve yönetilmesinden, çalıĢmamızın neticelenmesine kadar her safhada bu 

heyecanımı diri tutan, bilgi ve tecrübeleriyle ufkumu açan, değerli danıĢman hocam 

Prof. Dr. Ali DUYMAZ ‟a teĢekkürlerim sonsuzdur.  

Besime CEYLAN ERĠKLĠ 

Balıkesir, 2019 
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ÖZET 

“ÇOCUK DÜNYASI” DERGİSİNİN HALK EDEBİYATI 

VE FOLKLOR ÜRÜNLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 

 

 CEYLAN ERİKLİ, Besime 

Yüksek Lisans, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ali DUYMAZ 

2019, 656 Sayfa 

Çocuk Dünyası dergisi II. MeĢrutiyet‟in ilanından sonra yayın hayatına 

baĢlayan ve Cumhuriyet‟in ilanından sonra da yayınını devam ettiren uzun soluklu 

bir çocuk edebiyatı dergisidir. Bu çalıĢmada Çocuk Dünyası adlı derginin harf 

inkılabına kadar yayımlanmıĢ olan eski harfli 124 sayısının halk edebiyatı ve folklor 

ürünleri açısından incelenmesi ve dizininin hazırlanması hedeflenmiĢtir.  Bu hedef 

doğrultusunda çalıĢmamız “Giriş” ve “Sonuç” bölümleri ile birlikte altı bölümden 

oluĢmaktadır. “Giriş” bölümünde II. MeĢrutiyet sonrası basın hayatı ve çocuk 

dergilerine kısaca değinildikten sonra çalıĢmanın amacı, yöntemi ve kapsamı 

hakkında bilgiler verilmiĢtir. “Çocuk Dünyası Dergisi” baĢlığını taĢıyan ikinci 

bölümün amacı Çocuk Dünyası dergisini tanıtmaktır. Üçüncü ve dördüncü bölüm ise 

çalıĢmanın asıl kısmını oluĢturmaktadır. “Çocuk Dünyası Dergisindeki Halk 

Edebiyatı ve Folklor Ürünlerinin Türlerine Göre İncelenmesi” baĢlığını taĢıyan 

üçüncü bölümde dergide yer alan halk edebiyatı ve folklor ürünleri bu konuda 

yapılan çalıĢmalardan faydalanılarak nitelik ve nicelik açısından değerlendirilmiĢtir. 

“Dizin” baĢlığını taĢıyan dördüncü bölümde derginin sistematik dizini ile halk 

edebiyatı ve folklor ürünlerine göre dizini hazırlanmıĢtır. Derginin sistematik dizini 

yapılırken dergide yer alan metinler sırasıyla baĢlık, yazar, tür ve bulunduğu sayfalar 

belirtilerek tablolar hazırlanmıĢtır. BeĢinci bölümde ise incelemede kullanılan 

metinlerin günümüz harflerine aktarılmıĢ Ģekilleri yer almaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Çocuk Dünyası, Halk Edebiyatı, Folklor, Dizin. 
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ABSTRACT 

REVIEW ON “ÇOCUK DÜNYASI” MAGAZINE IN TERMS OF 

FOLK LITERATURE AND FOLKLORE PRODUCTS 

 

CEYLAN ERİKLİ, Besime 

Post Graduate, Department of Turkish Language and Literature 

Advisor: Prof. Dr. Ali DUYMAZ 

2019, 656 p. 

 

Çocuk Dünyası magazine is a long-running child magazine which started its 

publishing life after declaration of Second Constitutional Era and continued to be 

published after proclamation of the Republic. In this study, it is aimed to review and 

index 124 issues of Çocuk Dünyası magazine, published in old letters until alphabet 

reform, in terms of folk literature and folklore products. In line with this purpose, this 

study is composed six chapters, including “Introduction” and “Conclusion” chapters. 

In “Introduction” chapter, journalism and child magazines after declaration of 

Second Constitutional Era are mentioned briefly, then information on aim, 

methodology and scope of the study are given. Purpose of the second chapter, titled 

“Çocuk Dünyası Magazine”, is to present Çocuk Dünyası magazine. The third and 

fourth chapters constitute the essential part of this study. In the third chapter, titled 

“Review of Folk Literature and Folklore Products of Çocuk Dünyası Magazine in 

Terms of Types”, folk literature and folklore products published in the magazine are 

evaluated in terms of quality and quantity using previous studies performed in this 

regard. In the fourth chapter, titled “Index”, a systematic index of the magazine and 

an index according to folk literature and folklore products are prepared. Preparing 

systematic index of the magazine, texts published in the magazine are presented in 

the order of title, author, type and pages in the magazine. In the fifth chapter, Turkish 

translations of the texts utilized in the study are given. 

 

Keywords: Çocuk Dünyası, Folk Literature, Folklore, Index.   
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1. GİRİŞ 

 

1.1. II. Meşrutiyet Sonrası Basın Hayatı ve Çocuk Dergileri 

Süreli yayınlar yenilikçi fikir ve düĢüncelerin açıklanmasında ve bu fikir ve 

düĢüncelerin toplumun daha geniĢ kesimlerine ulaĢmasında önemli bir görev üstlenir. 

Osmanlı‟da süreli yayıncılık, Tanzimat sonrası batılılaĢma süreciyle birlikte 

geliĢmiĢtir. Tanzimat döneminde çıkartılan ilk gazeteler Takvim-i Vekayi (1831), 

Ceride-i Havadis (1840) ve ilk Türkçe özel gazete olan Tercüman-ı Ahval (1860)‟dir.  

Ġlk Osmanlı dergileri de Tanzimat‟la birlikte batıya yöneliĢin uzantısı olarak 

çıkmıĢtır.  Ġlk dergi olan Vakâyi-i Tıbbiye 1849 senesinde yayınlanır (Okay 1999: 

16). Münif PaĢa tarafından çıkartılan ve Cemiyet-i Ġlmiye-i Osmaniye‟nin yayın 

organı olan Mecmua-i Fünun (1862) dönemin ilk bilimsel dergisidir. A. Hamdi 

Tanpınar, Mecmua-i Fünun‟un Tanzimat aydınları için bir okul olduğunun ve 18. 

Yüzyıl Fransız ansiklopedilerine benzer bir iĢlev üstlendiğini belirtir (Tanpınar 2010: 

172). Bu bağlamda çocuklara yönelik ilk süreli yayınlar da Tanzimat döneminde 

baĢlamıĢtır. Bu dönemde yayınlanan çocuk dergileri günlük gazetelerin haftalık 

ekleridir. Tanzimat döneminin ilk çocuk dergisi Mümeyyiz‟dir. Mümeyyiz aynı adı 

taĢıyan günlük bir gazetenin haftalık ekidir (Okay 1999: 34). Ġstibdat döneminden 

1908‟de MeĢrutiyet‟in ilanına kadar olan süreçte ise basın uzun süre baskı altında 

yaĢamıĢtır. 23 Temmuz 1908‟de MeĢrutiyet‟in ilanı siyasi hayatın yanı sıra uzun 

yıllar baskı altında yaĢamıĢ olan basın ve yayın dünyasına da büyük bir canlılık 

getirmiĢtir.  

II. MeĢrutiyet sonrası basın hayatı nitelik ve nicelik bakımından kendinden 

önceki dönemlerden daha zengindir.  Çünkü II. MeĢrutiyet‟in basına getirdiği 

özgürlük sadece Ġstanbul‟da değil Anadolu‟nun birçok yerinde de süreli yayınların 

artıĢına sebep olmuĢtur. H. Topuz, “…II. Meşrutiyet dönemi süreli yayınlar tarihi 

açısından oldukça zengin bir dönemdir. İkinci Meşrutiyetin ilanından 1918 sonuna 

kadar, on bir yıllık dönem içinde 918 gazete ve dergi çıkartılmıştır.” der (Topuz 

1973: 105). Bu geliĢme Türk basın tarihi açısından dikkat çekicidir. Ancak bu 

dönemdeki yayın ve yayınevlerinin birçoğu kısa bir süre sonra kapanmıĢtır. 
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Recep Ercan “Osmanlı’dan Cumhuriyete Fikir Dergiciliği ve Sosyolojiye 

Etkileri” adlı çalıĢmasında “…II. Meşrutiyet dönemi dergiciliği, ülkenin içinde 

bulunduğu koşullardan kaynaklı olarak yeni arayışlara ve farklılaşmalara gitmiştir. 

Bu dönemde yaygınlaşan Batıcı- liberal, Türkçü ve İslamcı akımların yanı sıra diğer 

sosyalist, koorparatist, meslekçi akımların da iktisadi ve siyasal yol arayışları bir 

takım dergi topluluklarının oluşmasına zemin hazırlamıştır. Her fikrin bir takım 

yayın organları tarafından temsil edildiği bir ortamda dergiciliği düşünce akımları 

ile birlikte ele almak gerekmektedir.” der (Ercan 2011: 57). Bu bağlamda Batıcılık 

akımının basın hayatındaki temsilcilerinden birisi, 1891‟den beri yayınlanmakta olan 

Servet-i Fünun dergisi ile Batı uygarlığının bütünüyle benimsenmesi gerektiğini 

savunan ve Abdullah Cevdet‟in çıkarttığı İçtihat‟tır. Tanzimat‟ın Batı ile Türk 

kültürünü uzlaĢtırıcı Batıcılığına karĢın İçtihat, Batı hayranlığından ödün 

vermemektedir (Ahmetoğlu 2010: 24).  

Hüseyin Hilmi‟nin kısa bir süre yayınladığı İştirak ile Baha Tevfik‟in 

çıkarttığı Felsefe Mecmuası II. MeĢrutiyet döneminde sosyalist düĢüncenin 

sözcülüğünü yapan dergilerdir (Ercan 2011: 61). 

Türkçülük akımını baĢlatarak milliyetçi ideolojinin oluĢumunda önemli rol 

oynayan dergiler arasında Halka Doğru, Türk Yurdu, Genç Kalemler ve Yeni 

Mecmua dergilerini sayabiliriz. Bunlar içerisinde en uzun soluklu olanı Türk Yurdu 

dergisi olmuĢtur. 25 Aralık 1908 tarihinde Yusuf Akçura, Necip Asım, Veled Çelebi 

gibi aydınlar tarafından kurulan Türk Derneği; Türk kültürünü yaygın hale getirmek, 

Türk tarihi ve Türk dilinin anlaĢılır hale getirilmesini sağlamak gayelerine yönelik 

faaliyetlerini, Celâl Sahir‟in yönetiminde haftalık olarak çıkarılan Halka Doğru ve 

Türk Sözü adlı dergilerle sürdürmüĢtür. Ġlk sayısı Nisan 1913‟te çıkarılan Halka 

Doğru dergisinde Halide Edip, Yusuf Akçura, Ahmet Ağaoğlu, Celâl Sahir, 

Hamdullah Suphi, Akil Muhtar, Ali Canip, Ali Ulvi, Kazım Nami, Mehmet Fuat, 

Ziya Gökalp, Mehmet Emin, Memduh ġevket gibi Türk edebiyatının önde gelen 

isimleri yer almıĢtır (Ahmetoğlu 2010: 22). Genç Kalemler dergisi Selanik‟te 

çıkarılmıĢtır. Dergide yayınlanan “Yeni Lisan” makalesi Milli Edebiyat çığırının 

açılması ve Türk dilindeki sadeleĢme hareketlerinin baĢlaması açısından önemlidir. 

Derginin yazarları arasında Yunus Nadi, Süleyman Nesib, Celâl Sahir, Kâzım Nami, 

Tevfik Fikret, Hüseyin Siret, Tahsin Nihat, Aka Gündüz, Süleyman Nazif ve 

ġahabettin Süleyman gibi yazarlar bulunmaktadır (Ahmetoğlu 2010: 23).  
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Dönemin bir diğer akımı olan Ġslamcılıkta basın hayatında ifade bulmuĢtur. 

Ġslamcı düĢünceyi savunan Sebilü’r-Reşat ile modern Ġslam ve Türkçülüğü 

uzlaĢtırma çabasında olan, Halim Sabit‟in yayınladığı İslam Mecmuası dergisi,  II. 

MeĢrutiyet döneminin düĢünce akımları etrafında öne çıkan dergilerinden bazılarıdır. 

Ġlk sayısı Eylül 1908‟de çıkan Sebilü‟r-ReĢat dergisinin sahibi EĢref Edip‟tir. 

Derginin yazarları arasında Mehmet Akif, Manastırlı Ġsmail Hakkı, ġeyhülislam 

Musa Kâzım, Babanzade Ahmet Naim, Bursalı Mehmet Tahir, Ebu‟l-ula Mardin, 

Mithat Cemal gibi isimler bulunur (Ahmetoğlu 2010: 23). 

Bunlara ilaveten Ulum-ı İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası ve İktisadiyat 

dergisi ekonomi ve iktisat alanında, Genç Mühendis, Ceride-i Adliye, Ticaret ve 

Ziraat Nezareti dergileri de çeĢitli meslek kuruluĢlarıyla ilgili yayınlar arasında 

örnek verilebilir. Türkiye‟de dergicilik, batılılaĢmanın bir yan ürünü olarak doğduğu 

düĢünülürse, geliĢme özelliklerinin temelinde imparatorluğun kurtarılması arayıĢları 

yatmaktadır. Dolayısıyla Türkiye‟de dergiciliği siyasal süreçlerle birlikte düĢünmek 

gerekir. Bu bağlamda Türkiye‟de belirli bir örgütlenme ya da siyasi akımlarla 

bağlantılı ilk politik dergiler II. MeĢrutiyet döneminde yayınlanmıĢtır (Ercan 2011: 

57).  

II. MeĢrutiyet matbaauatı kadınlara, gençlere ve çocuklara yönelik de pek 

çok yayın üretmiĢtir (KocabaĢoğlu 2010: 230). Dolayısıyla dönemin kadın ve çocuk 

okurları da bu dergi ve gazete patlamasından paylarına düĢeni almıĢlardır. 1908- 

1918 yılları arasında kadınlara yönelik yaklaĢık on tane dergi yayınlanmıĢtır. 

Bunların baĢlıcaları; Mehmet Rauf tarafından Eylül 1908‟de çıkarılan Mehasin, yine 

1908‟de yayınlanan haftalık ve resimli Demet, 1912 yılında Ulviye Melvan 

tarafından yayınlanan Kadınlar Dünyası, 1908‟de yayınlanan Kadın dergisi ile 

Kadınlara Mahsus Gazete‟dir (Ahmetoğlu 2010: 25). 

Türk Yurdu Derneği kuruluĢundan itibaren, milliyetçiliğe kitlesel bir taban 

yaratma amacıyla, yayınladığı Türk Yurdu Dergisi‟nin yanı sıra, toplumun farklı 

kesimlerine seslenen çeĢitli dergiler de çıkartmıĢtır. Türk Sözü, Kadınlar Dünyası, 

Ġslam Dünyası, Talebe Defteri, Çocuk Dostu, Çocuk Dünyası bunlardan bazılarıdır. 

Çocuk Dünyası dergisi de Türk Yurdu Cemiyeti‟nin çocuklara yönelik yayın 

organlarından birisidir. KarakıĢlar, Çocuk Dünyası dergisinin Türk Yurdu Cemiyeti 

ile iliĢkisini Ģu Ģekilde ifade eder: 
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“Babıali Baskını’ndan bir ay sonra, 27 Mart 1913 günü çıkan Çocuk 

Dünyası, Türk Yurdu’nun kardeş yayını ve çocuklara yönelik versiyonudur. İlk 

sayısında idare yeri olarak “Türk Yurdu Kitaphanesi” gösterilmiştir. … Çocuk 

Dünyası, İttihat ve Terakki iktidarının özlediği yurtsever ve milliyetçi kadroların 

oluşturulması amacına yönelik olarak,  Meşrutiyet çocuklarına yönelik yayınıdır.” 

(KarakıĢlar 1988: 24- 28). 

  Cüneyt Okay “Eski Harfli Çocuk Dergileri” adlı bibliyografya 

çalıĢmasında II. MeĢrutiyetin ilanından 1928 yılına kadar yayınlanan otuz çocuk 

dergisine yer vermiĢtir.  AĢağıdaki tabloda bu dergilerin ilk çıkıĢ tarihleri, 

yayınlandığı yıllar, kaç sayı yayınlandıkları, fiyat ve künye bilgileri kronolojik olarak 

verilmiĢtir. 

 Çizelge 1. II. MeĢrutiyet‟in ilanından 1928 yılına kadar yayınlanan eski 

harfli çocuk dergilerinin kronolojik listesi Ģu Ģekildedir: 

Yayınlandığı 

Tarih 

Dergi  

Adı 

Kaç  

Sayı 

Yyn. 

Yayınlandığı 

Yıllar 

Dergi Hakkında 

Bilgi 

 

13 TeĢrinisani 

1325,[13 Aralık 1909] 

Musavver 

Küçük 

Osmanlı 

3 1909 Sahib-i Ġmtiyaz: A. ġerif/ 

Sermuharrir: Ġbnülhilmi A. 

Vasfi/ RuĢen Matbaası.- 

Ahmet Saki Bey Matbaası./ 

Ġstanbul / Nüshası 20 para 

 

5 Kânunusani 1325, 

[18 Ocak 1910] 

Mekteplilere 

ArkadaĢ 

14 1910 Müdür: Mithat Sadullah/ 

Umur-ı Tahririyye: Osman 

Fahri / Dersaadet Vefa‟da 

Meziyet Kütüphanesi / 

Ġstanbul /1 kuruĢ 

 

14 Mart 1329, 

 [27 Mart 1913] 

Çocuk 

Dünyası 

94 1913- 1918 Müdür: Tevfik Nurettin/ 

Babıali Cd. 38 numaralı 

Zaman Kütüphanesi Çocuk 

Dünyası Müdüriyeti / 

Ġstanbul 

15 kuruĢ 

21 Mart 1329, 

[3 Nisan 1913] 

Ciddi 

Karagöz 

4 1913 Sahip ve Müdür: A. Nuri 

Ġsmet / Muin-i Hilal 

Matbaası. / Bursa 

 

15 Mayıs 1329, 

[28 Mayıs 1913] 

Çocuk 

Yurdu 
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1913 Sahib-i Ġmtiyaz: Giridi 

Rahmi / Müdür: Mehmet 

Nevzat / Ġstanbul / 10 para 
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15 Mayıs 1329, 

[28 Mayıs 1913] 

Mektepli 19 1914 Sahip ve Müessisi: Hüseyin 

Hamit / Sermuharrir: Emin 

Hâki/ Babıali cd. No:83/ 

Artin Asaduryan ve 

Mahdumları Matbaası. / 

Ġstanbul / 50 para 

 

23 Mayıs 1329, 

[5 Haziran 1913] 

Talebe 

Defteri 

 

68 1913- 1918 Müessis ve Müdürü: Ahmet 

Halit / Necm-i Ġstiklal 

Matbaası. / Ġstanbul 

 

6 Haziran 1329, 

[19 Haziran 1913] 

Çocuk 

Duygusu 

61  

1913- 1914 

Sahib-i Ġmtiyaz: Leon Lütfi 

/ Sermuharrir: Baba Tevfik 

/ Babıali cd. Selamet 

Kütüphanesi / Sancakçıyan 

Matbaası / Ġstanbul / 10 

para 

 

26 Eylül 1329, 

[9 Ekim 1913] 

Türk 

Yavrusu 

 

2 1913 Müessisi: Türk Kütüphanesi 

/ Müdürü: Gündüz Alp / 

Ġstanbul / 10 para 

1329, 

[1913] 

Çocuklar 

Âlemi 

10 1913 Darülmuallimin 

ġemsülmekatip 

Muallimlerinden Bir Heyet 

/ Müdür-i Mesul: Mustafa 

Figani / Ġstanbul 

 

23 Mayıs 1329, 

[5 Haziran 1913] 

Kırlangıç 

 

3 1913 Dersaadette Babıali Caddesi 

Ġdarehanesi / Ġstanbul  

20 ġubat 1329, 

[5 Mart 1914] 

Çocuk 

Bahçesi 

 

21 1914 Müdir-iMesul: Mehmet 

Zihni / Hikmet Matbaası / 

Ġstanbul 10 para 

 

1 Nisan 1330, 

[14 Nisan 1914] 

Çocuk 

Dostu 

 

13 1914 Müdir-i Mesul: Tevfik 

Nurettin / Necm-i Ġstiklal 

Matbaası / Ġstanbul 

7 Haziran 1330, 

[20 Haziran 1914] 

Mini Mini 7 1914 Müdir-i Mesul: Mehmet 

Fazıl / Babıali Cad. Ġttihad-ı 

Ticaret Kütüphanesi / 

Necm-i Ġstiklal Matbaası. / 

Ġstanbul 

9 Mayıs 1334, 

[9 Mayıs 1918] 

Küçükler 

Gazetesi 

 

8 1918 Müdir-i Mesul: Aziz / 

Ġdarehanesi: Divanyolunda 

Kadınlar Dünyası / Ġstanbul 

/ seneliği 150 kuruĢ 

 

16 Mayıs 1334, [16 

Mayıs 1918] 

Hür  

Çocuk 

 

3 1918 Müessisleri: Mehmet Asaf- 

Hüseyin Kasım / Muharriri: 

Avanzade Mehmet 

Süleyman / Kader 

Matbaası./ Ġstanbul / 

nüshası 5 kuruĢ 

 

31Temmuz 1335, Haftalık 8 1919 Müdir-i Mesul: Ahmet 
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[31 Temmuz 1919] Çocuk 

Gazetesi 

 

Hilmi / Ġdarehanesi: Singer 

KarĢısı Yeni Hayat / 

Vilayet Matbaası.- Muin-i 

Hilal Matbaası. / Bursa / 

fiyatı 60 para 

18 Kânunuevvel 1335, 

[18 Aralık 1919] 

Lâne 

 

3 1919- 19120 Sahibi ve sermuharriri: 

Ercüment Ekrem / 

Ġdarehanesi: Babıali cad. 

ReĢit Efendi Hanında Ġleri 

Ġdarehanesi / TeĢebbüs 

Matbaası. Ahmet Hamdi ve 

ġürekâsı / Ġstanbul 

 

Tarih Kaydı Yok. Hacı 

Yatmaz 

 

1 1920 Çıkaran: Diken NeĢriyatı / 

Nuruosmaniye Daire- yi 

Mahsusa / Ġstanbul / 

Nüshası 5 kuruĢ 

 

5 Nisan 1338, 

[5 Nisan 1922] 

Bizim 

Mecmua 

 

74 1922- 1927 Müdir-i Mesul: Hulusi / 

Ġdare ve Tevzii Mahalli: 

Babıali caddesinde Çiftçi 

Kütüphanesi/ Evkaf 

Matbaası / Ġstanbul / 5 

kuruĢ 

 

1 ġubat 1330, 

[1 ġubat 1923] 

Yeni Yol 113 1923- 1926 Sahib-i Ġmtiyaz: Nedim / 

Müdir-i Mesul: Ġhsan Altay 

/ Sermuharriri: E(lif) ġevket 

/ Bolu‟da Yeni Yol 

Dersaadet Sanayi-i Nefise 

Matbaası. / Bolu-Akhisar-

Ġstanbul / nüshası 5 kuruĢ 

 

3 Eylül 1339, 

[3 Eylül 1923] 

Musavver 

Çocuk Postası 

18 1923 Mesul Müdür: Süleyman 

Tevfik / Müdürü: Sudi / 

Ġdare Yeri: Ġstanbul Babıali 

Cad. Kitaphane-i Sudi / 

TeĢebbüs Matbaası. / 

Ġstanbul / 100 para 

17 Eylül 1339, 

[17 Eylül 1923] 

Çıtı Pıtı 4 1923 Aile-i Tahririye: Hüseyin, 

Hüsnü, Aziz, Naci, 

Fahrettin Hemmam, H. 

Burhan / Sahibi ve Mesul 

Müdürü: Ġbnül Hilmi Vasfi 

/ Ġdare Yeri: Babıali cad. 

ġems Matbaası. Hususi 

odadır / Matbaa-yı ġems / 

Ġstanbul 

 

13 TeĢrinisani 1340, 

[13 Kasım 1924] 

Haftalık 

Resimli 

Gazetemiz 

 

7 1924 Ġdare ve Müracaat: Babıali 

Cad. Resne Fotoğrafhanesi 

KarĢısı Hususi oda / Sahip 

ve Mesul Müdür: Tahsin 

Demiray / Matbaa- yı 
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Ahmet Ġhsan ve ġürekâsı / 

Ġstanbul 

 

4 Kânunuevvel 1340, 

[4 Aralık 1924] 

Resimli Dünya 21 1924- 1925 Ġdarehanesi: Babıali Cad. 

ReĢit Efendi Hanında daire-

i mahsusa / Müdir-i Mesul: 

Orhan Seyfi / Cumhuriyet 

Matbaası / Ġstanbul / fiyatı 5 

kuruĢ 

 

1 Kânunusani 1341, [1 

Ocak 1925] 

Sevimli 

Mecmua 

13 1925 BaĢmuharrir: Sabiha 

Zekeriya / Ġdarehanesi: 

Ġstanbul Cağaloğlu Fırın 

Sok. 5 numaralı Resimli Ay 

Ġdarehanesi / Cumhuriyet 

Matbaası / Ġstanbul 

 

24 ġubat 1341, [24 

ġubat 1925] 

Mektepliler 

Âlemi 

6 1925 Sahib-i Ġmtiyaz: Muallim 

Ġlyas Bahri / Müdir-i Mesul: 

Hüsnü Osman / Ġdare ve 

Müracaat: Beyler 

Sokağında Sada-yı Hak 

Matbaası. Daire-i Mahsusa / 

Ġzmir / 5 kuruĢ 

 

TeĢrinievvel 1926, 

[Ekim 1916] 

Türk Çocuğu 24 1926- 1928 Sahib-i Ġmtiyaz: Kırklareli 

Mebusu Doktor Fuat / 

Müdir-i Mesul: Doktor Ali 

Vahit / Hâkimiyet-i Milliye 

Matbaası. / Ankara / 15 

kuruĢ 

 

2 Kânunuevvel 1926, 

[2 Aralık 1926] 

Çocuk 

Dünyası 

30 1926- 1927 Sahip ve Müdür: Muallim 

Ahmet Halit / Ġdare 

Mahalli: Babıali‟de Sudi 

Kütüphanesinin üst katı / 

Milli Matbaası / Ġstanbul 

 

Birinci TeĢrin/ Ġkinci 

Hafta 

Çocuk 

Yıldızı 

 

10 1927 Ġdarehanesi: Ġkinci Beyler 

Sokağında Türk 

Kütüphanesi / Sahip ve 

Müdürü: Hocaoğlu Salim / 

Bilgi Matbaacılık Anonim 

ġirketi / Ġzmir / 5 kuruĢ 

 

 

 (Okay 1999: 99- 212).  

Bu dergilerden Musavver Küçük Osmanlı, Mekteplilere ArkadaĢ, Çocuk 

Dünyası, Çocuk Yurdu, Mektepli, Talebe Defteri,  Çocuk Duygusu, Türk Yavrusu, 

Çocuklar Âlemi, Kırlangıç, Çocuk Bahçesi, Çocuk Dostu, Mini Mini, Küçükler 

Gazetesi, Hür Çocuk, Lâne, Hacı Yatmaz, Bizim Mecmua, Musavver Çocuk Postası, 
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Çıtı Pıtı, Haftalık Resimli Gazetemiz, Resimli Dünya, Sevimli Mecmua ve Çocuk 

Dünyası dergilerinin çıkıĢ yeri Ġstanbul‟dur. Ciddi Karagöz ve Haftalık Çocuk 

Dergisi Bursa‟da, Mektepliler Âlemi ve Çocuk Yıldızı Ġzmir‟de, Türk Çocuğu 

Ankara‟da, Yeni Yol ise sırasıyla Bolu, Akhisar ve Ġstanbul‟da yayınını 

sürdürmüĢtür.  

 Çocuk dergileri genellikle haftalık olarak ve hafta tatilinden bir gün önce 

PerĢembe günleri yayınlanmıĢlardır. Buna karĢılık Talebe Defteri, Lâne, Hacı 

Yatmaz, Yeni Yol, Sevimli Mecmua dergileri on beĢ günde bir çıkarken, Türk 

Çocuğu ise aylık olarak yayınlanmıĢtır.  

Dönemin çocuk dergileri savaĢ ve kâğıt sıkıntısı, siyasi ve maddi 

imkânsızlıklar gibi sebeplerden dolayı çok uzun ömürlü olamamıĢtır. Buna karĢılık 

Çocuk Dünyası II. MeĢrutiyet döneminde yayın hayatına baĢlayan ve Cumhuriyet‟in 

ilanından sonra da yayımlanan en uzun soluklu dergilerden biri olmuĢtur.  

1.2. Çalışmanın Amacı, Yöntemi ve Kapsamı 

Çocuk Dünyası, Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda önemli bir değiĢim ve geliĢim 

sürecinin yaĢandığı II. MeĢrutiyet döneminde yayın hayatına baĢlamıĢ ve 

Cumhuriyet‟in ilanından sonra da yayın hayatına devam etmiĢ olan bir çocuk 

edebiyatı dergisidir. Çocuk Dünyası dergisindeki halk edebiyatı ve folklor ürünleri 

üzerine yaptığımız bu çalıĢma iki amaç üzerinde ĢekillenmiĢtir. Birincisi derginin 

içeriğinde yer alan halk edebiyatı ve folklor ürünlerinin türlere göre incelenmesidir. 

Ġkincisi ise derginin sistematik dizini ile halk edebiyatı ve folklor ürünlerine göre 

dizinini hazırlamaktır. 

ÇalıĢmamızda doküman inceleme yöntemi kullanılmıĢtır. Öncelikle kaynak 

taraması yapılarak, dergi koleksiyonlarının bulunduğu kütüphaneler tespit edilmiĢtir. 

Derginin eski harfli koleksiyonunun bulunduğu kütüphaneler ve bu kütüphanelerdeki 

sayıları Ģu Ģekildedir:  

 Ankara‟da Milli Kütüphane‟de; 1- 75, 77- 78  

 Beyazıt Devlet Kütüphanesi‟nde;  1- 79; 1- 25 

 Ġ.B.B. Atatürk Kitaplığı‟nda; 1- 94; 1- 26, 29- 30 

 Erzurum Atatürk Üniversitesi Seyfettin Özege Kitaplığı‟nda; 1- 75, 80/1- 94 

 Hakkı Tarık Us Kütüphanesi‟nde; 1- 24, 26- 50, 51- 75; 1- 25  



 

9 

 

 Çocuk Dünyası dergisine ait sayılar bir kütüphanede tam koleksiyon olarak 

bulunmadığından dolayı çeĢitli kütüphanelerden yararlanılmıĢtır. Dolayısıyla 

derginin sayıları Hakkı Tarık Us, Ankara Milli Kütüphane, Seyfettin Özege Kitaplığı 

ve Beyazıt Devlet Kütüphanesi‟nden CD ve internet aracılığıyla elde edilmiĢtir. Elde 

edilen sayılar tek tek incelenip, içinde bulunan halk edebiyatı ve folklor ürünleri 

tespit edilerek günümüz Türkçesine aktarılmıĢtır. Aktarılan halk edebiyatı ve folklor 

ürünleri bu konuda yapılan çalıĢmalardan yararlanılarak nicelik ve nitelik açısından 

incelenmeye tabi tutulmuĢtur. Bunlara ilaveten dönemin basın hayatına yönelik ilgili 

kaynak taramaları da yapılmıĢtır. 

Çocuk Dünyası‟nın içeriği “Çocuk Dünyası Dergisinin Sistematik Dizini ve 

Halk Edebiyatı ve Folklor Ürünlerine Göre Dizini” ile ortaya konulmuĢtur. Derginin 

sistematik dizini yapılırken dergide yer alan metinler sırasıyla baĢlık, yazar, tür ve 

bulunduğu sayfalar belirtilerek tablolar Ģeklinde hazırlanmıĢtır. 

AraĢtırmamızın kapsamı ise Çocuk Dünyası‟nın yayın hayatına baĢladığı II. 

MeĢrutiyet döneminden harf devrimine kadar yayınlanmıĢ eski harflerle basılı 124 

sayısının incelenmesi ile sınırlıdır. Derginin 2 Haziran 1927 tarihli 27. ve 9 Haziran 

1927 tarihli 28. sayıları temin edilemediği ve dolayısıyla taranamadığı için 

çalıĢmanın dıĢında kalmıĢtır. 

ÇalıĢmamızda öncelikle Çocuk Dünyası tanıtılacak, daha sonra dergide yer 

alan halk edebiyatı ve folklor ürünleri nicelik ve nitelik açılardan değerlendirilecek, 

son olarak da derginin kronolojik dizini ile halk edebiyatı ve folklor ürünlerinin 

dizini yapılacaktır.  

Çocuk Dünyası dergisinin yayın hayatı devrin sosyal, siyasal ve ekonomik 

sıkıntılarından dolayı zaman zaman kesintilere uğramıĢtır. Bu kesintilerden dolayı 

dergi eski harflerle yayınlandığı dönemde iki farklı ismin mesuliyeti altında 

çıkmıĢtır. Derginin ilk yayın müdürü Tevfik Nurettin, ikinci yayın müdürü ve 

imtiyaz sahibi Ahmet Halit‟tir. Derginin mesul müdürleri değiĢtiği dönemlerde 

künye bilgilerinde, yazar kadrosunda ve içeriğinde bir takım farklılıklar göze 

çarpmaktadır. Dolayısıyla biz de derginin tanıtımını yaparken mesul müdürlerini göz 

önüne alarak dergiyi iki döneme ayırarak tanıtmayı uygun gördük. Bununla birlikte 

Ahmet Halit yönetimindeki ikinci dönemi de kendi içerisinde iki ayrı bölüme 

ayırdık. Bunun sebebi ise Cumhuriyet‟in ilanından sonra derginin birden baĢlayarak 
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yeniden sayı numarası alarak yayın hayatına dönmesidir. Bu iki dönem; 

1) 14 Mart 1329 [27 Mart 1913] / 22 TeĢrinievvel 1330 [4 Kasım 1914] tarihleri 

arasında Tevfik Nurettin yönetiminde yayınlanan eski harfli 79 sayısı, 

2)  

a. 9 Mayıs 1334 [9 Mayıs 1918] / 9 Kânunusani 1335 [9 Ocak 1919] 

tarihleri arasında Ahmet Halit yönetiminde yayınlanan eski harfli 17 

sayısı, 

b. 2 Kânunuevvel 1926 / 19 Mayıs 1927 tarihleri arasında Ahmet Halit 

yönetiminde yayınlanan 30 sayısıdır. 



 

11 

 

2. ÇOCUK DÜNYASI DERGİSİ  

Yukarıda belirttiğimiz gibi Çocuk Dünyası dergisinin yayını devrin sosyal, 

siyasal ve ekonomik sıkıntılarından dolayı zaman zaman kesintilere uğramıĢtır. 

Derginin ilk dönem yayın hayatı 14 Mart 1329‟dan, 22 TeĢrinievvel 1330 tarihleri 

arasında Tevfik Nurettin yönetiminde yayınlandığı dönemdir. 22 TeĢrinievvel 

1330‟da 79. sayısını yayınlayan Çocuk Dünyası, 80. sayısını 9 Mayıs 1334‟te 

yayınlar. Derginin yayın hayatının bu dönemde kesintiye uğrama sebebini derginin 

yine kendisinden öğreniyoruz. Dolayısıyla derginin yayın hayatına ilk ara verme 

sebebi müdürü Tevfik Nurettin‟in askere alınmasıdır. Derginin tekrar yayın hayatına 

döndüğü 80/1 sayısında bu durum okurlara Ģu Ģekilde duyurulmuĢtur: 

“Küçük Dostlarımıza 

Muhterem meslektaşım Tevfik Nurettin Bey’in hizmet-i mukaddese-i 

vataniye iştiraki dolayısıyla bir müddet neşriyatını tatil eden Çocuk Dünyası bugün 

yine sizlere kavuştu ve inşallah muntazaman Talebe Defteri ağabeysi ile birlikte 

küçük dostlarını ziyaret edecektir.” (II/80- 1 30 Mayıs 1334). 

Ayrıca derginin Tevfik Nurettin yönetiminde çıkan bu ilk döneminde 73. 

sayısı, 72. sayısından yaklaĢık olarak 2 ay kadar sonra çıkmıĢtır. Bunun sebebi ise 

savaĢ sebebiyle ortaya çıkan kâğıt sıkıntısı ve mürettiplerin askere alınmasıdır.  Kâğıt 

sıkıntısı derginin sayfa sayısının azalmasına da sebep olmuĢtur. Bu durum okurlara 

Ģu Ģekilde duyurulmuĢtur: 

“Sevgili Okuyucularımıza 

Çocuk Dünyası Avrupa cenginden dolayı kâğıt münakalatının kesilmesinden 

ve sonra da muvakkaten matbaalarda mürettiplerin ekserisinin askere 

çağrılmasından çıkarılamıyordu. Fakat sevgili okuyucularından uzak bulunmamak 

ve onları yalnızlık zamanlarında arkadaşsız bırakmamak için birçok fedakârlıklar 

ihtiyarıyla tekrar intişara başladı. Şu kadar ki Dünya elde edilen kâğıdın 

kifayetsizliğinden sekiz sayfa metin ve dört sayfa kapak olarak neşredilecektir. Bu 

şekilde çıkan kapakların sayıları koleksiyona dâhil olacaklarından oraya da 

hikâyeler ve resimler derç edeceğiz. Lakin kapakta yer kazanmak ve karilerimize latif 

hikâyeler okutmak için bilmecelerimizi hal edenlerin isimlerini elliye indirmek 

mecburiyetinde kaldık. Ümit ederiz ki sevgili karilerimiz bu özrümüzü kabul ederler.” 
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(II/73, 6 Eylül 1330). 

Derginin ikinci dönem yayın hayatı sorumlu müdürünün Ahmet Halit 

olduğu dönemdeki zaman dilimidir. Ahmet Halit yönetiminde yayınlanan bu ikinci 

dönemin 9 Mayıs 1334‟ten, 9 Kânunusani 1335‟e kadar yayınlanan süreci ilk 

dönemin devamı niteliğindedir. Çünkü bu dönemde sayı numarasını 80/1 Ģeklinde 

almıĢtır. Ayrıca müessisi Tevfik Nurettin; müdürü Muallim Ahmet Halit bilgisine yer 

verilmiĢtir. Dergi söz konusu dönemde 17 sayı daha yayınlayarak 96 sayıya 

ulaĢmıĢtır. 93. sayının son sayfasında “İster Misiniz?” baĢlıklı bir yazı ile okurlara 

derginin çıkarılmasına ara verilip verilmemesi gerektiği sorulur ve acele cevap 

istenir. Bu soruya okurların verdiği yanıtı bilemiyoruz. Ancak derginin yayını 96. 

sayıdan sonra tekrar durdurulur. Ġster Misiniz baĢlıklı bu yazı ise Ģu Ģekildedir: 

“İster Misiniz? 

On beş günde bir muntazaman Çocuk Dünyası yerine nefis ve latif bir 

hikâye çıkaralım. Bir müddet sonra hem onu hem de dünyayı çıkarmaya başlarız. 

Acele cevap veriniz. Masalları Talebe Defteri’nde basarız. Bu suretle Talebe 

Defterini okumakla Dünyayı da okumuş olursunuz. Kezalik bu kitaplarla da 

mükemmel bir kütüphaneye malik olursunuz.” (II/93, 19Kânunuevvel 1334). 

Muallim Ahmet Halit idaresinde 2 Kânunuevvel 1926‟dan 19 Mayıs 1927 

tarihleri arasında çıkan dönem ise önceki dönemden biraz daha farklıdır. Bu 

dönemde Cumhuriyet ilan edilmiĢtir. Dolayısıyla dergi 1‟den baĢlayarak yeniden 

sayı numarası almıĢtır. Ayrıca sahip ve müdürünün Muallim Ahmet Halit olduğu 

bilgisine yer verilmiĢtir. Dergi yayın hayatına yeniden döndüğü bu dönemde 30 sayı 

daha yayınlamıĢtır. 

Dergi yayın hayatına her dönüĢünde baĢlık altı yazısı, müdürü, fiyatı, 

yayınevi ve içeriği kendinden önceki dönemden farklı olduğu için bizde derginin 

künye bilgilerini verirken üç baĢlık altında değerlendirmeyi uygun bulduk. 

2.1. Çocuk Dünyası Dergisinin Künye Bilgisi ve Genel Özellikleri 

2.1.1. 14 Mart 1329 [27 Mart 1913] / 22 Teşrinievvel 1330 [4 Kasım 

1914] Tevfik Nurettin Dönemi 

Çocuk Dünyası dergisinin 14 Mart 1329 [27 Mart 1913] / 22 TeĢrinievvel 

1330 [4 Kasım 1914] tarihleri arasında Tevfik Nurettin idaresinde çıkan ilk sayısında 
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dergi künyesi ile ilgili olarak Ģu bilgiler yer almaktadır: 

“Birinci sene / Numara 1 / Perşembe / 14 Mart 1329/ Çocuk Dünyası / 

Çocukların Fikirlerinin açılmasına yardım eder ve haftada bir çıkar / Müdürü: 

Tevfik Nurettin / Müracaat Yeri Babı Ali caddesinde 77 numaralı Türk Yurdu 

kütüphanesinde Çocuk Dünyası Müdüriyeti / Seneliği Osmanlı Memleketi için 15 

kuruş; Rusya için 2 ruble; Başka memleketler için 5 Frank /10 para” (I/1, 14 Mart 

1329). 

Dergi, her hafta perĢembe günleri Ġstanbul‟da çıkmıĢtır. Derginin ilk 

sayısındaki ”Küçük Dostlarımıza” baĢlıklı yazıda “Çocuk Dünyası’nın on beş günde 

bir defa çıkarılmak üzere müsaadesi alınmıştır. Eğer hafta içinde yeni müsaade 

alabilirsek ikinci nüshası gelecek Perşembe günü çıkarılacaktır.” (I/1, 14 Mart 1324) 

duyurusuna yer verilmiĢtir. Ġkinci sayının çıktığı tarih olan 21 Mart 1329 tarihi göz 

önüne alındığında haftada bir çıkma müsaadesinin alındığı açıktır.  

Ġlk sayılarda derginin amblemi “Çocuk Dünyası” yazısından ibarettir. Ancak 

25. sayıdan sonra spor kulüplerinin armasına benzeyen bir Ģekil sağ üst köĢede yer 

almaya baĢlar. Bu amblem ikinci yılın baĢlangıcı olan 51. sayıdan itibaren kaldırılır. 

Bununla birlikte 51. sayıdan itibaren baĢlık altı yazısına “milli mecmuadır” ibaresi 

ilave edilir. Dergi künyesi ile ilgili olarak verilen bu bilgiler ilk 79 sayıda küçük 

değiĢiklikler dıĢında korunmuĢtur.  

Dergi, 8. sayıya kadar tek bir kapak Ģeklinde çıkmıĢtır. 8. sayıdan sonra ise 

arka arkaya yer alan iki kapak bulunmaktadır. Düzenlemedeki farklılıklarla bu iki 

kapağı dıĢ ve iç kapak olarak tanımlamak mümkündür. 1- 79. sayılarda hem dıĢ hem 

de iç kapakta, yayın tarihi, sayısı, “Çocuk Dünyası” baĢlığı ve baĢlığın altında 

“Çocukların fikirlerinin açılmasına yardım eder.” ibaresi yer almaktadır. 37. sayıdan 

51. sayıya yani birinci yılın sonuna kadar “Bu Sayıda Yazılanlar” baĢlığı ile derginin 

içeriği hakkında dıĢ kapakta bilgi verilmiĢtir. Bu bölümde yazılar, yazarlarının 

isimleri ile verilmiĢ fakat yazıların yayınlandığı sayfa numaraları verilmemiĢtir. Bu 

bölüm 51. sayıdan, yani ikinci yılın baĢından itibaren kaldırılmıĢtır.  

Derginin ilk 50 sayısı 27x19; 51-79. sayıları 24x16 ebatlarında 

yayınlanmıĢtır. 1-36. Sayılar 8; 37. sayıdan itibaren 14; 51. sayıdan sonra da 16 sayfa 

olarak yayınlanmıĢtır. Yazılar her sayfada iki sütün Ģeklinde yer almaktadır. 

Derginin ilk sayısının son sayfasında basım yeri olarak “Matbaa- yı Kader” 
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ibaresi yer almaktadır. Ancak on üçüncü sayıdan sonra bu ibare “Matbaa-yı Hayriye 

ve Şürekâsı”na dönüĢmüĢ ve ilk sayfanın sonunda yer almaya baĢlamıĢtır.  

 Derginin ilk müracaat yeri “Babı Ali Caddesinde 77 numaralı Türk Yurdu 

Kütüphanesinde Çocuk Dünyası Müdüriyeti” olarak belirtilmiĢtir. Ancak idarehanesi 

onuncu sayıdan itibaren “Ġstanbul Cağaloğlu numara 35 Çocuk Dünyası Ġdarehanesi” 

olarak; yirmi birinci sayıdan sonra “Ġstanbul Nuru Osmaniye civarında ġeref Efendi 

Sokağında 17 numaralı daireyi mahsusa”; otuz ikinci sayıdan sonra ise “Ġstanbul 

Babı Ali Caddesinde 77 numaralı Türk Yurdu Kütüphanesi” olmak üzere dört kez 

değiĢmiĢtir.  

Derginin satıĢ koĢullarına dair en güvenilir bilgi derginin ilk sayfasında 

yayınlanan “Abone ġartları” baĢlıklı duyurudan elde edilebilmektedir. Dergi 

yönetimi aboneliği ücret açısından gruplara ayırmıĢtır. Bu gruplama sonucunda üç 

farklı abonelik ücretine tabi grup ortaya çıkmıĢtır. Bu gruplardan birincisi Osmanlı 

Memleketi için belirlenmiĢtir ve seneliği 15 kuruĢtur. Ġkincisi Rusya için ve seneliği 

20 rubledir. Üçüncü grup ise baĢka memleketler içindir ve belirlenen ücret 5 franktır. 

Derginin 1, 2, 3, 4. sayısında okurlara abonelik için kolaylık sağlamak amacıyla bir 

yıllık abone ücreti üç taksite bölünmüĢ ve okurlara “Kolaylık” baĢlığı ile son sayfada 

duyurulmuĢtur: 

“Kolaylık 

Çocuklarımıza abone yazılmak için kolaylık olsun diye abone parasını üç 

taksite ayırıyoruz. Birinci taksit Mart içinde beş kuruş, ikinci taksit Haziran içinde 

beş kuruş, üçüncü taksit teşrinievvel içinde beş kuruş.” (I/1, 21 Mart 1329). 

Çocuk Dünyası dergisi yönetiminin derginin bir yıllık yayınını bir cilt 

olarak kabul ettiği dergi içerisinde yayınlanan yazılardan anlaĢılmaktadır. Buna göre 

bir cilt, bir yıl boyunca yayınlanmıĢ olan 50 sayının bir araya getirilmesiyle 

oluĢmaktadır. Ġkinci yıl ise 25 sayı bir cilt olarak kabul edilmiĢtir. Derginin 77. 

sayısında “Çocuk Dünyasının İkinci Cildi” baĢlıklı duyuruda derginin ikinci yılının 

birinci cildinin Avrupa‟dan getirilen özel bir bezle ciltlendiği, bu cildi isteyen 

okuyucuların kütüphaneden tedarik edebilecekleri Ģu Ģekilde duyurulmuĢtur: 

“Çocuk Dünyasının İkinci Cildi 

Mecmuamızın ikinci yılının birinci cildi Avrupa’dan getirttiğimiz hususi 

bezle pek nefis bir surette ciltlenmiştir. Bu güzel ve kıymetli koleksiyonu arzu eden 
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okuyucularımız 10 kuruş fiyatla kütüphanemizden tedarik edebilirler. Taşraya posta 

ücretiyle beraber 12 kuruştur.” (II/77, 2 TeĢrinievvel 1330). 

Derginin tirajına iliĢkin bilgiye dönemin haftalık gazetelerinden biri olan 

“Peyam-ı Edebi”nin “Cidaller Hasbıhaller” baĢlıklı makalesinde rastlıyoruz. 

Süleyman Sadi‟nin kaleme almıĢ olduğu makale II. MeĢrutiyet sonrası yayınlanan 

gazete ve mecmualar üzerinedir. Süleyman Sadi söz konusu makalenin ilgili 

paragrafında II. MeĢrutiyet‟ten sonra babanın müdür, oğulun baĢyazar, dayı beyin 

muhasebe müdürü, kız kardeĢin tercüman olduğu pek çok aile gazetesinin 

yayınlandığını fakat bunların uzun ömürlü olamadıklarını belirttikten sonra sene 

içerisinde Babıali‟de çıkan dergilerin çokluğundan bahseder. Yazının devamında 

Çocuk Dünyası‟nı fikri bir meslek namına çıkan, kazancı ile diğerlerinden ayrılan bir 

çocuk dergisi olarak niteler ve derginin on bin nüsha sattığından bahseder. 

Makalenin ilgili bölümü Ģu Ģekildedir: 

“Bu şep-tablardan başka fikir bir meslek namına çıkan takımda o kadar bol 

ki. Mesela çocuk mecmuası olarak yalnız İstanbul’da 10 tanesini hatırlayabiliyoruz. 

İçlerinden kazançlarıyla mümtazları da var. Mesela “Çocuk Dünyası” on bin nüsha 

satıyor.” (Peyam-ı Edebi, I/28, 27 Mart 1330). 

 Bununla birlikte derginin 36. sayısında “1, 4, 5, 6. sayılarımız tekrar 

basıldı. Koleksiyonlarını eksik bırakmamak isteyenler idarehanemize uğrayarak 

alsınlar.” bilgisine yer verilmiĢtir. Aynı zamanda incelemesini yaptığımız birinci, 

dördüncü, beĢinci ve altıncı sayılarının ilk sayfasında “ikinci tab” notu 

bulunmaktadır. Bu durum dergiye olan ilginin yüksek olduğunu ve tekrar basıldığını, 

dolayısıyla tirajının yüksek olduğunu düĢündürmektedir.  

Dergide yer alan bazı yazılardan anlaĢıldığına göre dergi, Ġstanbul dıĢındaki 

Ģehirlerden de takip edilmektedir. Bu yazılardan 13. sayıdaki “Taşradan Hal 

Edenler” duyurusundan anlaĢıldığı üzere dergi Ankara, Ġzmir, Mersin, Manisa, 

Karaburun, Konya ve Bahçesaray idadi ve rüĢtiye mektepleri öğretmen ve öğrencileri 

tarafından da izlenmektedir (I/13, 6 Haziran 1329). 

Derginin çıktığı dönem itibariyle hedef aldığı okuyucu kitlesi iptidai, idadi 

ve rüĢtiye mekteplerinde okuyan öğrencilerdir. 

Çocuk Dünyası dergisi kendisini nitelikli metinlere yer vermesi, eğitici ve 

öğretici olması bakımından “çocuk edebiyatı” dergisi olarak tanımlamaktadır. 
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Nitekim 29. sayının ilk sayfasında yer verilen “Çocuk Dünyası’nın Teşekkür ve 

Minnettarlığı” baĢlıklı yazıda, kendisinin “…memlekette yaratmak istediği milli 

çocuk edebiyatı gayesine doğru hemen her hafta muntazam hatvelerle ilerlediğini” 

dile getirir. Bununla birlikte 47. sayıda “Maarifi Umumiye Nezareti ve Çocuk 

Dünyası” baĢlığı ile yayımlanan bir baĢka yazıda memlekette çocuk edebiyatı 

konusunda bir boĢluk bulunduğu ve bu boĢluğun kendileri tarafından doldurulduğu 

belirtilmekte ve Maarifi Umumiye Nezareti‟nin Çocuk Dünyası dergisini takdir ve 

tavsiye ettiği Ģu cümle ile açıklanmaktadır: 

“Maarif-i Umumiye Nezareti, memlekette kök salmaya başlayan “çocuk 

edebiyatı”nı himayesi altına alarak bu hususta mesleğini muvafık gördüğü Çocuk 

Dünyası’nı takdir ve bilumum mekâtib-i rüştiye ve iptidaiyeye tavsiye ve ta’mim 

buyurmuştur.” (I/47, 30 Kânunusani 1329). 

Söz konusu sayının kapağında dönemin Maarif Nazırı ġükrü Bey‟in bir 

resmi ile “Çocuk edebiyatını memleketimizde birinci defa olarak himaye eden Maarif 

Nazırı Şükrü Bey Efendi hazretleri” notu yer almaktadır. Yazının devamında Rıza 

Tevfik‟in pedagojik bilgiler içeren dergiye gönderdiği bir mektuba yer verilmiĢtir. 

Bu mektupta R. Tevfik, Çocuk Dünyası dergisini takdir ettiğini açıklamıĢ, bundan 

sonraki sayılarında Ch. Kingsley‟den “Water Babies”, Voltaire‟den “Migromega” ve 

“Fairy Tales”ın da çevirilerinin yayınlanmasını istemiĢtir. 

Çocuk Dünyası dergisinde halk edebiyatı ürünlerinden masal ve bilmece 

türü diğer türlere nazaran daha yoğun yer almıĢtır. Bunun sebebinin düzenlenmiĢ 

olan masal ve bilmece müsabakaları olduğu düĢüncesindeyiz. Söz konusu 

müsabakalar hem okuyucuları sözlü gelenekteki halk edebiyatı ürünlerini toplamaya 

teĢvik etmiĢ hem de toplanan bu ürünler dergi aracığı ile yayımlanmıĢtır. Böylelikle 

bir anlamda derleme faaliyeti gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Çocuk Dünyası dergisinin ilk 79 sayısında fıkra türüne ilk 5 sayısında yer 

verilmiĢtir. Bunlar birinci sayıda yayınlanan; “PadiĢah ve Hoca”, ikinci sayıda 

yayınlanan; “Dayak”, üçüncü sayıda yayınlanan; “Hocanın Kavuğu” ve beĢinci 

sayıda yayınlanan; “Ahmak Çocuk” fıkralarıdır. BeĢinci sayıdan sonra ise fıkra 

yayınlanmamıĢtır. 

Çocuk Dünyası dergisinin ilk 79 sayısında “Guliver‟in Seyahatnamesi” ve 

“Giyom Tel” tefrika edilen romanlardır. Her iki roman da resimli olarak tefrika 
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edilmiĢtir. 2. sayıdaki “Hızır Ġlyas Bayramı” ile 32. sayıda yayınlanan “Rusya‟da 

Ufak Bir Seyahat” baĢlıklı Said Edip‟in Ġngilizceden çevirisini yaptığı iki gezi yazısı 

da yer almaktadır. Dolayısıyla dergi sadece milli kültürü genç kuĢaklara aktarmakla 

kalmamıĢ aynı zamanda çocukların ufkunu açacak ve yeni kültürleri tanımalarını 

olanak sağlayacak hikâye, masal, roman ve gezi yazılarına da yer vermiĢtir.  

Çocuk Dünyası dergisinde dönemin önde gelen Ģairlerinin Ģiirlerine de yer 

verilmiĢtir. Ziya Gökalp‟ın “Alageyik”, “Türk‟ün Tufanı”, “Mektep Çocuklarının 

Ġlahisi”, “YeĢil Boncuk”, “Küçük Tomris”, “Osman Gazi Kurultayda” Ģiirleri dergide 

yayımlanan Ģiirleridir. 57. sayıda yayınlanan Z. Gökalp‟ın “Osman Gazi Kurultayda” 

Ģiirine “Talebe Defteri arkadaşımızla birlikte çıkarttığımız Donanma nüshasına 

Gökalp’ın hediyesidir” notu düĢülmüĢtür. 

2.1.2. 9 Mayıs 1334 [9 Mayıs 1918] / 9 Kânunusani 1335 [9 Ocak 1919] 

Ahmet Halit Dönemi 

Çocuk Dünyası dergisinin 9 Mayıs 1334 [9 Mayıs 1918] / 9 Kânunusani 

1335 [9 Ocak 1919] tarihleri arasında Ahmet Halit idaresinde çıkan 80/1 sayısında 

dergi künyesi ile ilgili olarak Ģu bilgiler yer almaktadır: 

“Sayı 1-80 / Çocuklar için çalışır iki perşembede bir çıkar / 9 Mayıs 1334- 

1918/ Bir tanesi 2, Bir seneliği 50, Altı aylığı 25 kuruştur.” Dolayısıyla derginin 

künye bilgilerinde ilk dikkati çeken baĢlık altı yazısıyla birlikte fiyatındaki 

değiĢikliktir.  

Derginin müdürü ve idarehanesi son sayfanın altında Ģu Ģekilde verilmiĢtir: 

“Müdürü: Muallim Ahmet Halit/ İdare Mahalli: Halk Kütüphanesi/ Ay 

Yıldız Matbaası” 

81. sayıdan itibaren bu bilgilere “Müessisi: Tevfik Nurettin” ibaresi 

eklenmiĢtir.  

Derginin, 81, 82 ve 83. sayılar tek kapak; 84- 90. sayıları ise dıĢ ve iç kapak 

Ģeklinde yayınlanmıĢtır. Fiyatı ise 100 para, bir seneliği 60, altı aylığı 30 kuruĢ 

olmuĢtur.   

Derginin boyutu ise 22x15 ebatında, yazılar yine iki sütün halinde 

yayınlanmıĢtır. 
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2.1.3. 2 Kânunuevvel 1926 / 19 Mayıs 1927 Muallim Ahmet Halit 

Dönemi 

Çocuk Dünyası dergisinin Cumhuriyet‟in ilanından sonra yayımlanan 2 

Kânunuevvel 1926 tarihli ilk sayısında derginin künyesi ile ilgili olarak dıĢ kapakta 

Ģu bilgiler yer almaktadır: 

“Çocuk Dünyası/ Yıl 1/ Her yerde 5 kuruş / Sayı 1/ İdare ve Tevzi Mahalli: 

Babıalide Sudi Kütüphanesi’nin Üst Katında / İstanbul- Milli Matbaası” (I/1, 2 

Kânunuevvel 1926). 

Ġç kapağında yer alan künye bilgileri ise Ģöyledir: 

“Her Hafta Perşembe Günleri Çıkar / 2 Kânunuevvel 1926 / Çocuklar İçin 

Çalışır Mecmua / Sahip ve Müdürü: Muallim Ahmet Halit / Telefon: İstanbul 1292 / 

Çocuk Dünyası / Seneliği 250 Kuruş / 20 Sayılık Abone 100 Kuruş” (I/1, 2 

Kânunuevvel 1926). 

Bu bilgilere göre dergi yine PerĢembe günleri Ġstanbul‟da çıkmaktadır. Bu 

dönemde de dergi dıĢ ve iç kapak olmak üzere iki kapaktan oluĢmaktadır. Ayrıca 

ulaĢım için bir telefon hattına da sahiptir. SatıĢı ise senelik 250 kuruĢ, yirmi sayılık 

aboneliği 100 kuruĢ olarak belirlenmiĢtir. 

Ġlk sayının iç kapağında “Altın Hazinelerine Seyahat” baĢlıklı bir yazı ile 

Gazi PaĢa‟nın resmi ve resmin altında Halide Nusret hanımın bir Ģiirine yer 

verilmiĢtir. Altın Hazinelerine Seyahat baĢlıklı yazıda Çocuk Dünyası altın 

hazinelerin saklı olduğu bir kaleye benzetilmekte ve bu kalede ikram ve ziyafetlerin 

bolluğundan bahsedilmektedir.  

Dergi yönetimi derginin altı aylık sayısını bir cilt olarak kabul ettiği yine 

dergi içerisinde yayınlanan yazılardan anlaĢılmaktadır. Buna göre bir cilt, altı ay 

boyunca yayınlanmıĢ olan 25 sayının bir araya getirilmesiyle oluĢmaktadır. Derginin 

25. sayısında “I. Cilt Çocuk Dünyası” baĢlıklı duyuruda derginin bez ve kâğıt olarak 

iki farklı cildinin hazırlandığı ve bu ciltlerin fiyatları Ģu Ģekilde duyurulmuĢtur: 

“1. Cilt Çocuk Dünyası 

Ciltli olarak hazırlanmıştır. 

Birinci sayıdan 25. Sayıya kadar güzel bir cilt içerisinde toplanmıştır. Bez 

ciltlisi 160, kâğıt ciltlisi 50 kuruştur. Miktarı az olduğundan istemekte acele ediniz. 
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Noksan sayılarınızı da tamamlayınız.  

Mevcut sayılarını ciltletmek isteyenler idarehanemize müracaat etsinler.” 

(I/25, 19 Mayıs 1927). 

Derginin boyutunda herhangi bir değiĢiklik olmamıĢ (22x15), yazılar diğer 

dönemlerdeki gibi iki sütün halinde yayımlanmıĢtır. 11. sayıda “Bu Sayıda 

Okuyacaklarınız” baĢlığı altında ilk sayfada derginin içeriği hakkında bilgi 

verilmiĢtir. Ancak bu durum sadece 11. sayıya mahsustur. 

Derginin bu dönem yayınında Ģiire diğer dönemden daha fazla yer 

verilmiĢtir. Bununla birlikte yazarının Abdullah Ziya olduğu “Kargılı Adam” isimli 

roman “Büyük Türk Romanı” baĢlığı ile 9 sayı boyunca tefrika edilmiĢtir. 

Halk edebiyatı ürünlerinden masal, bilmece ve fıkra türleri yoğun bir Ģekilde 

yer almaktadır.  

2.2. Çocuk Dünyası Dergisinin Çıkış Amacı 

Çocuk Dünyası dergisinin çıkıĢ amacı konusunda en somut kaynak derginin 

kendisidir. Dergi çıkıĢ amacını iki Ģekilde ifade etmektedir. Bunlardan birincisi 

baĢlık altı sloganıdır. Ġkincisi ise yayın hayatına atılıĢı sebebiyle yayınladığı ilk 

sayısındaki “Çocuk Dünyası’nın Düşüncesi” baĢlıklı yazıdır. 

Osmanlı‟da Tanzimat‟tan itibaren süreli yayınların önemli bir bölümü 

siyaset-edebiyat içerikli olarak kurulmuĢ ve geliĢmiĢtir. Gazete ve dergiler bu 

özelliklerini genellikle baĢlık altı sloganlarla vurgulamıĢtır. Çocuk Dünyası‟nın da 

yayın politikasını özetleyen ve her sayının kapağında yer alan baĢlık altı sloganı 

“Çocukların Fikirlerinin Açılmasına Çalışır ve Haftada Bir Çıkar Milli Mecmuadır.” 

Ģeklindedir. Dolayısıyla dergi aynı zamanda milliyetçiliğe vurgu yapan bir fikir 

dergisidir. KarakıĢlar, Çocuk Dünyası dergisinin “İttihat ve Terakki iktidarının 

özlediği yurtsever ve milliyetçi kadroların oluşturulması amacıyla, İttihatçı 

çevrelerin Meşrutiyet çocuklarına yönelik olarak çıkardıkları bir yayındır.” der 

(KarakıĢlar 1988: 24- 28). Bu durum dönem yayıncılığında çocuk- edebiyat- siyaset 

iliĢkisini ortaya koyması açısından dikkat çekicidir. Ancak burada gayemiz derginin 

yayınlanmasındaki siyasal nitelikleri tartıĢmak değildir. Nitekim derginin yazar 

kadrosu incelendiğinde belli bir fikir ve düĢünce üzerinde toplanan kiĢilerce 

yayınlanmıĢ olduğu görülmektedir.  
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Çocuk Dünyası‟nın amaç ve hedeflerini ortaya koyan “Çocuk Dünyası’nın 

Düşüncesi” baĢlıklı yazının tamamı Ģu Ģekildedir: 

“Bizim memleketimizde en ziyade ehemmiyet verilmek lazım gelen çocuk 

hayatı ve çocuk bilgisi maatteessüf şimdiye kadar en ziyade ihmal olunmuş bir 

ihtiyacımızdır. 

Milletler arasında bu zamanki varlığımızın neden bu kadar düşkün ve geri 

kaldığını düşünecek olursak, belki birinci sebep olarak küçüklerimizin fikirlerini 

terbiye etmek bezemek hususundaki kayıtsızlığımız hatırımıza gelecek… 

Gençlerimizin zamanın ihtiyacıyla mütenasip bir seviye-i fikriyede 

bulunmalarını ve onların terakki yolunda geniş adımlar atamamalarını muahazeye 

kendimizde bir hak olmadığını zannediyoruz. 

Gençliğin beşiği çocukluk âlemidir; sabâvet günlerini boş ve faydasız 

geçirmelerine göz yumduğumuz gençler, eğer zaman adamı olarak yetişmemişlerse 

bu kabahat onlarda değil, onları bu halde bırakanlardadır. 

Bizim aile ocaklarımızda çocukların terbiyesine dikkatli bir surette çalışmak 

beyhude bir yorgunluk addolunur, ne okuyacakları bile düşünülmez. Hâlbuki yüksek 

edebiyat mecmualarından, mühim fen kitaplarından nihayetsiz siyasiyat derslerinden 

ziyade lazım olan bir şey varsa o da “çocuk terbiyesi”dir. Bu olmadıkça onlar daima 

bir yokluk içinde kalacaklardır. 

Müteveffa Tolstoy, hayat-ı sayinin bir kısmını çocuklar için basit, fakat son 

derecede nefis masallar yazmakla geçirmiş ve hatta kendi köyünde açtığı mektepte 

ömrünün sonuna kadar köylü çocuklarının terbiyesiyle meşgul olmuştur. Bizde ise 

henüz evlatlarımızın ellerine verilmeye layık bir kitap bile yoktur. Çocuk edebiyatı 

çocuk malumatı derin bir boşluk içindedir. İşte biz bu boşluğu doldurmak ve 

çocuklarımızı okumaya ve düşünebilmeye alıştırmak onların küçük dimağlarını 

ileride memlekete faydaları dokunacak bir halde beslemek arzusuyla “Çocuk 

Dünyası”nı çıkarıyoruz.  

Şu birkaç sene içinde bizde bu yolda birkaç teşebbüs görüldü. Mesela eski 

devirde “Çocuklara Mahsus Gazete” ve sonra da “Arkadaş”, “Şebab” gibi bir iki 

mektepli gazetesi çıktı. Fakat yaşayamadılar. Biz bunu rağbetsizlikten ziyade çocuk 

psikolojisini, çocuk ruh ve ihtiyacını tamamıyla tayin edemeyerek küçüklerin 

anlayamayacakları yahut güç hazmedecekleri mevzular üzerinde yürümüş 
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olmalarına hamlederiz. 

Avrupa’da çocukları esastan mütalaaya alıştırmak fikirlerini terbiye etmek 

için en ziyade efsane(fable)lerden, masal(legende)lerden istifade ediyorlar. Orada 

çocuk asarı, edebiyatı bütün bunlarla doludur. İbare okumayı henüz söktüren bir 

küçüğün gözü önüne çetin ve sıkıcı yazılar yığıp da mütalaa ile arasında daha 

başlangıçta fena bir imtizaçsızlık, soğukluk tevlit etmektense kendisine pekte yabancı 

olmayan hikâyelerle ötede okumaya karşı bir sevgi ve istek uyandırmak elbette daha 

doğru bir hareket olur.  

Biz Çocuk Dünyası için bu esası gözetiyoruz. Fransız, Alman, İngiliz ve Rus 

çocuk edebiyatına ait olanlardan istifade etmekle beraber asıl milli masallarımızdan 

müstefit olmaya çalışacağız. 

“Çocuk Dünyası” ara sıra ilaveler ve hususi çocuk risaleleri neşrederek 

memleketimizde çocuk yoksuzluğunu olduğu kadar çabuk kaldırmaya gayret 

edecektir.” (I/1, 14 Mart 1329). 

Dile getirilen bu ifadeler derginin çıkıĢ amacını özetlemektedir. Dergi, 

çocukları ruhi, hissi ve fikri yönden geliĢtirip onlara yol göstermeyi kendisine amaç 

edindiği belirtmektedir. Çocuk Dünyası‟na göre milletler arası geri kalmıĢlığımızın 

ilk sebebi küçüklerin fikirlerini terbiye etmek ve bezemek konusundaki kayıtsızlıktır. 

Zamanın ihtiyaçlarına bağlı olarak çocukların fikir ve düĢünce dünyasını 

geliĢtirmenin yolu ise Avrupa‟da olduğu gibi fabl ve masallardan yararlanmaktır. 

Çocuk Dünyası‟nın asıl amacı ise “Milli Masallardan” yararlanmaktır.  

2.3. Çocuk Dünyası Dergisinin Yönetici ve Yazar Kadrosu 

Çocuk Dünyası‟nın 14 Mart 1329 [27 Mart 1913] / 22 TeĢrinievvel 1330 [4 

Kasım 1914] tarihleri arasında yayınlanan 79 sayısının sorumlu müdürü Tevfik 

Nurettin‟dir. Tevfik Nurettin‟in hayatına dair herhangi bir bilgiye rastlayamadık. E. 

Yılmaz, Osmanlıcılıktan Türk Milliyetçiliğine Bir Çocuk Dergisi: Çocuk Dünyası 

(1913-1914) baĢlıklı makalesinde, yazarın Tevfik Nurettin ismini yazarlık 

faaliyetlerinde kullandığını asıl adının Nurettin Agayev olup, Kırım kökenli 

olduğunu belirtmiĢtir (Yılmaz 2017: 209-232).  Bununla birlikte yayınlamıĢ 

olduğunu tespit ettiğimiz dört kitabından biri olan “Menfadan Avdet: Bir 

ArkadaĢımın Defter-i Hayatından” adlı eserinde “Bahriye mülazımlarından Nurettin 

Tevfik” ibaresi yer almaktadır.  Okay derginin müdürü Tevfik Nurettin‟in harp 
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sebebiyle askere alınana kadar derginin yayınını sürdürdüğünü (Okay 1999; 107) 

belirtmiĢtir. Nitekim 80. sayıda yer alan “Küçük Dostlarımıza” baĢlıklı yazıda 

derginin yayınına ara verme sebebinin Tevfik Nurettin‟in mukaddes vatan hizmetine 

iĢtiraki olduğu duyurulmuĢtur. Bununla birlikte Tevfik Nurettin aynı dönemde 

yayınlanan ve Çocuk Dünyası‟nın kardeĢi konumunda olan Çocuk Dostu dergisinin 

de sorumlu müdürüdür (Okay 1999:134). Tevfik Nurettin‟in yayınlanmıĢ olan 

kitapları Ģunlardır: 

 Menfadan Avdet: Bir ArkadaĢımın Defteri Hayatından (1324), Ġstanbul: 

Matbaa-ı Ahmet Kamil. 

 Sultan Murat‟ın Cülusu ve Hal‟i (1324), Ġstanbul: Karabet Matbaası. 

 Sultan Aziz‟in Hal‟i ve Ġntiharı (1324), Ġstanbul: Karabet Matbaası. 

 Millet Vekâleti (1324), Ġstanbul: Karabet Matbaası. 

Çocuk Dünyası dergisinin ilk dönem yazar kadrosunda tanınmıĢ isimler yer 

almaktadır. Tevfik Nurettin idaresinde çıkan ilk 79 sayısına Ziya Gökalp
1
, Aka 

Gündüz
2
, Edhem Nejat

3
, Mehmet Emin (Yurdakul)

4
, Ali Ulvi (Elöve)

5
, Ġsmail Hakkı 

(Baltacıoğlu)
6
, Hüseyin Ragıp (Baydur)

7
 gibi Ģöhretli isimler katkıda bulunmuĢtur 

                                                 
1
 Ziya Gökalp:  Sosyolog, yazar, Ģair ve siyaset adamıdır. Aynı zamanda Türk 

Milliyetçiliğinin kurucularındandır. Türk Ocağı‟nın yayın organı Türk Yurdu dergisi baĢta olmak 

üzere Halka Doğru, Ġslam Mecmuası, Milli Tetebbular Mecmuası, Ġktisadiyat Mecmuası, Ġctimaiyat 

Mecmuası, Yeni Mecmua, Küçük Mecmua gibi birçok dergide yazıları yayınlanmıĢtır. Meclis-i 

Mebusan‟da ve TBMM‟ de Diyarbakır vekilliklerinde bulunmuĢtur (ÇetiĢli ve vd. 2007: 253-264). 
2
 Aka Gündüz: Yazar, gazeteci ve siyasetçidir. Asıl adı Hüseyin Enis Avni‟dir. Türk Yurdu, 

Genç Kalemler, Halk ve Kadın, AĢiyan, Malumat, Çocuk Bahçesi, Çocuk Dünyası, Kadın, Karagöz 

gibi dergilerde Ģiirleri ve yazıları yayınlanmıĢtır. IV. V. ve VI. Dönemler Ankara milletvekilliğinde 

bulunmuĢtur. Ġlk Ģiirlerini aruz vezni ile yazar. Daha sonra Genç Kalemlerin dil anlayıĢına bağlı olarak 

hece veznine yönelir. Çocuklar için öğüt verici, milli duygularla süslenmiĢ Ģiirler yazmıĢtır (Tuncer 

1994; 375-381) . 
3
 Ethem Nejat: Eğitimci, yazar ve siyaset adamıdır. II. MeĢrutiyet‟in ilanında sonra 

öğretmenlik ve Ġzmir‟de Darülmualliminlik Müdürlüğü yapmıĢtır. Türk Ocağı‟nın üyeleri arasındadır. 

Siyasi, Ġktisadi ve sosyal konularda kitaplar makaleler ve hikȃyeler kaleme almıĢtır. Çocuk Dünyası 

dergisinde “Kahraman Nuri” adlı hikȃyesi yer almıĢtır. Ayrıca “Çiftlik Müdürü”, “Türklük Nedir ve 

Terbiye Yolları” adlı kitapları tanıtılmıĢtır.  
4
 Mehmet Emin (Yurdakul): ġair ve siyaset adamıdır. Türk Ocaklarının kurucularından ve 

Milli Edebiyat akımının önemli temsilcilerindendir. ÇeĢitli devlet görevlerinde bulunmuĢtur. Ġlk 

çıkıĢını “Türkçe ġiirler” le yapar. Türkçe ġiirler dili, vezni, fikri, üslubu ve dilde Türkçülüğe hizmet 

ediĢi bakımından edebiyatımıza yenilikler getirmesi sebebiyle uzun süre gündemde kalmıĢtır. (Tuncer 

1994: 121). 
5
 Ali Ulvi (Elöve): Eğitimci, Ģair ve yazardır. Çocuk edebiytımıza katkılarıyla tanınmıĢtır. 

Ġstanbul Ġlköğretmen Okulu‟ndaki öğretmenliği sırasında yetmiĢi aĢkın çocuk Ģiiri yazmıĢ, bunları 

“Çocuklarımıza NeĢideler” (1912) kitabında toplamıĢtır (Necatigil 1993: 121). “Çocuklarımıza 

NeĢideler” kitabı Çocuk Dünyası‟nda sıkça tanıtılmıĢtır. 
6
 Ġsmail Hakkı (Baltacıoğlu): Eğitimci, Ģair, yazar ve siyaset adamıdır. Ġstanbul Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi dekanlığında bulunmuĢ, Cumhuriyet döneminin ilk üniversite rektörü olmuĢtur. 

Ayrıca Afyon ve KırĢehir milletvekili olarak parlamentoda bulunmuĢtur. 1934‟te yayımlanmaya 

baĢlayan aylık fikir gazetesi Yeni Adam onun eseridir (Necatigil 1993: 61-62). Çocuk Dünyası‟nda 
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(Okay 1999: 106- 107). Derginin incelemesini yaptığımız sayılarında; Ziya 

Gökalp‟ın 6; Aka Gündüz‟ün 2; Ali Ulvi (Elöve)‟nin 8; Ġsmail Hakkı‟nın 2; Mehmet 

Emin (Yurdakul)‟un 2; Hüseyin Ragıp‟ın 1 Ģiiri yer almaktadır. Ziya Gökalp‟ın 

Ģiirleri “Gün Alp” imzası ile yayınlanmıĢtır. Ayrıca Ġsmail Hakkı Bey ve Rıza Tevfik 

(BölükbaĢı)‟dan gönderilen birer mektupta dergide yayınlanmıĢtır.  

Ahmet Mithat Efendi‟nin “Merhum Ahmet Mithat” imzasıyla daha önce 

çeĢitli yayınlarda basılmıĢ eğitici yazılarına da yer verilmiĢtir.  

Bu ilk dönemde Çocuk Dünyası‟nın genç Ģairi Nazım Hurrem‟dir. Nazım 

Hurrem‟in dergide 17 Ģiiri yer almaktadır. Bunlar; “Derse ÇalıĢ KardeĢim”, 

“Kahraman Türkoğlu”, “Ticaret”, “Sultan Osman‟a”, KuĢun YalvarıĢı”, “Küçük 

Türk Tarihi”, “Babacığım Nerdesin”, “Donanma”, Nuri Bey‟e”, “Asi Evlat”, 

“Bahar”, Fatih‟in Huzurunda”, “Altın”, “Zavallı Bülbül”, “10 Temmuz”, “Ticaret 

Ninnisi” ve “Sen Sabır Ver” Ģiirleridir. Ayrıca 51. sayıda Ģairin bir fotoğrafına da yer 

verilmiĢtir. 

Dergide yayınlanan çevirilerin birçoğunda ise Senih Muammer imzası 

bulunmaktadır. 

Çocuk Dünyası‟nda derginin müdürü Tevfik Nurettin Bey‟in de yazılarına 

rastlamaktayız. Bununla birlikte dergi adına yapılan duyuruların ve gönderilen 

mektuplara verilen yanıtların da Tevfik Nurettin‟in kaleminden çıkmıĢ olabileceği 

düĢüncesindeyiz. Dergide yazısı yayınlanan diğer isimler ise öğretmen ve 

öğrencilerdir.  

Çizelge 2. Çocuk Dünyası dergisinin ilk dönem yazar kadrosu aĢağıdaki 

gibidir: 

A. H. Cahit Cevat H. R. 

Abdurrahman Ruhi C.D. Hakkı Nazım 

Adil Musi Celadet Nazım Halil Fehmi 

Ahmet Kemal  E. Ġhsan Hacer Semiha 

Ali Ulvi Ethem Nejat Hüseyin Cahit 

Ali M. Mustafa Eyüp Sabri Hüseyin Ragıp 

Aka Gündüz Fahrettin Hüseyin Tahsin 

Besim Hilmi F. Nazik Ġsmail Hakkı 

Behçet Feridun Asım K.A. 

                                                                                                                                          
“Avrupa Bizi Nasıl Tanıyor?” baĢlıklı konferans metninin tanıtımı yapılmıĢ ve yayınlandığı 

duyurulmuĢtur.   
7
 Hüseyin Ragıp (Baydur): Eğitimci, gazeteci ve diplomattır.  Roma, Washington, Londra 

ve Moskova büyükelçiliklerinde bulunmuĢtur. Çocuk Dünyası‟nda “Türklük” adlı eseri tanıtılmıĢtır. 
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Köprülüzade Mehmet Ali Ruhi NeĢat 

Küçük Ekrem Mehmet Hakkı S. Korkut 

K. Rahmi Mehmet Hikmet S. Zihni 

L. Ġsmail Mehmet Emin Sacide Nurettin 

Lamia  Mehmet Muhittin Said Edip 

Leman Asım M. Necati Senih Muammer 

M. A. Mehmet Semih Server Ziya 

M. Cemal. Mehmet Sırrı Süleyman Sırrı 

M. E. Muallim H. Süleyman Nesip 

M. Fahrettin Mustafa Nafız Vahide Rauf 

M. Fazlı Nazım Hurrem Yusuf Halim 

M. N. Necati Zekiye Ġsmail 

M. Selim R. M. Fuat  

Mahmut Seyfettin Rabia Sebati  

 

Derginin 9 Mayıs 1334[9 Mayıs 1918] / 9 Kânunusani 1335 [9 Ocak 1919] 

tarihleri arasında yayınlanan 15 sayısı ile 2 Kânunuevvel 1926 / 19 Mayıs 1927 

tarihleri arasında yayımlanan 30 sayısının sorumlu müdürü ise Ahmet Halit 

(YaĢaroğlu)‟dur. Ahmet Halit aynı zamanda Talebe Defteri ve Türk Kadını adlı 

dergilerin kurucusu ve sorumlusudur. Bununla birlikte dönemin BeĢiktaĢ Numune 

Mektebi Müdürü‟dür.   

Ahmet Halit döneminde dergiye yazıları ve çevirileri ile katkıda bulunan 

isimler bir önceki dönemden farklıdır. Bu isimler Ģunlardır: 

Çizelge 3.  Çocuk Dünyası dergisinin ikinci dönem yazar kadrosu aĢağıdaki 

gibidir: 

A. Nurettin Ġsmet Ayten Nazan Muzaffer 

Abdullah Ziya M. Nusret Necdet RüĢtü 

Ahmet Ġlhami M. Sadık Nihat Adil 

Ali Muzaffer M. Sami Nurettin Emin 

Ba. Be. Bi. Mahmut Yesari Nurettin Melih 

Bahtaver Tevfik Masalcı Baba Nüzhet Sabri 

Behiç Enver Mehmet Behçet Özer 

Enver Nuri Mehmet Faruk Sabri Cemil 

Fevzi  Muallim Harun ReĢit Selma Zafer 

Halide Nusret Muallim Hayrettin Senih Muammer 

Hasan Azmi Muallim Namık Edip Yusuf Ziya 

Ġbrahim AĢki N. A. Ziya  

Ġhsan Ġlhami N.M. Mehmet Ali Bey 

Ġrfan Emin Naci Rıza  

Ġsmail Hüsrev Naime Halit  

 

Ġncelemesini yaptığımız 30 sayıda YaĢar Nabi (Nayır)
8
‟ın 12; Halide Nusret 

                                                 
8
 YaĢar Nabi (Nayır): Yazar, Ģair, çevirmen ve yayımcı. Edebiyata Ģiirle baĢlamıĢtır. Yedi 
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(Zorlutuna)
9
‟nın 6; Yusuf Ziya (Ortaç)

10
‟ın 2; Ġrfan Emin (Kösemihaloğlu)‟nun 3; 

Sabri Cemil (Yalkut)‟un 3; Necdet RüĢtü (Efe)
11

‟nin 3; Mehmet Faruk 11; Mehmet 

Behçet‟in 3; Ģiiri yer almaktadır. 

Mahmut Yesari‟
12

nin, “Talihsiz Bahtiyar Efendi” baĢlıklı piyesi üç sayı 

boyunca tefrika edilmiĢtir. 

Abdullah Ziya (Kozanoğlu)
13

‟nun, “Kargılı Adam” adlı romanı Büyük Türk 

Romanı baĢlığı ile 12 sayı boyunca; “Keloğlanın Hatıratı” 11 sayı boyunca ve 

“Aykut” adlı hikâyesi 3 sayı boyunca tefrika edilen eserleridir.  

Naime Halit (YaĢaroğlu), Fransızca çevirileri ve hayat dersleri ile dergiye 

katkıda bulunmuĢtur. Bununla birlikte Enver Nuri, A. Nurettin, Esma Zafer‟in 

Ġngilizce çevirilerde; Nihat Adil Almanca çevirilerde; Nüzhet Sabri, Hasan Azmi ve 

Nurullah‟ın Fransızca çevirilerde imzası bulunmaktadır. 

M. Sami, “Yarının Ġzcileri/Kurt Yavruları” köĢesiyle izcilik konusunda 

bilgiler vermiĢtir. 

2.4. Çocuk Dünyası Dergisinin Özel Sayıları 

Çocuk Dünyası yayın hayatı boyunca iki özel sayı çıkartmıĢtır. Bunlardan 

birincisi “Donanma Nüshası”dır. Ġkincisi ise “İzcilik Özel Sayısı”dır.  

                                                                                                                                          
MeĢale topluluğu Ģairlerinden biri olarak tanınmıĢtır. Ancak sonraları hikȃye, roman, oyun ve makale 

türlerinde eserler vermiĢtir. ġiir ve yazıları MeĢale, Servet-i Funun, Yeni, Kitap, Hayat, Muhit, Çığır, 

Yedigün ve Varlık dergilerinde yayınlanmıĢtır (IĢık 2002: 693-694). 
9
 Halide Nusret (Zorlutuna): Öğretmendir. Milli mücadele yıllarında yazdığı Ģiir ve 

yazılarla tanınıĢtır. Talebe Defteri‟nin açmıĢ olduğu yarıĢmada “Ağlayan Kahkahalar” Ģiiri birinci 

seçilir. Edebi kimliğinde Ģairliği ilk vasıf olarak kabul eden Zorlutuna, edebiyatın hemen her türünde, 

roman, hikȃye, denem, makale, hatıra alanlarında kalem oynatmıĢtır (2015: 96-99). Ġlk Ģiir ve 

hikȃyeleri Milli Mecmua‟da basılmıĢtır. Çınaraltı, Aydabir, Hisar vb. dergilerde Ģiir ve yazıları 

yayımlanmıĢtır (Necatigil 1993: 358). 
10

 Yusuf Ziya (Ortaç): Eğitimci, Ģair ve siyaset adamıdır. Aruz vezniyle yazdığı Ģiirlerle 

edebiyat dünyasına girer. Bilgi Derneği‟nde Rıza Tevfik ve Ziya Gökalp‟le tanıĢtıktan sonra 

Gökalp‟in tesiriyle hece veznine yönelir. Türk Yurdu‟nda (1914) yayımlanan “Gecenin Hamamı” adlı 

Ģiiri, hece vezniyle yazılmıĢ ilk örnektir ve kendisine bir altın lira kazandırmıĢtır. Türk Yurdu, Servet-i 

Fünun, Ġnci, Büyük Mecmua, ġair, Akbaba, GüneĢ, Aydabir, Heray, Çınaraltı dergilerinin 

yayıncılığını yapmıĢtır. ġiir ve yazıları çeĢitli gazete ve dergilerde yayımlanmıĢtır (Tuncer 1994: 841-

845). Edebiyat tarihimize Hece‟nin BeĢ ġairi‟nden biri olarak geçmiĢtir. 
11

 Necdet RüĢtü (Efe): ġair ve yazar. ÇeĢitli gazete vemizah dergilerinde mizahi yazıları, 

aruz ve hece Ģiirleri, manzum roman ve hikȃyeleri yayınlanmıĢtır (IĢık 2002: 338). 
12

 Mahmut Yesari: Yazar ve eleĢtirmen. ÇeĢitli gazete ve dergilerde karikatürist ve yazar 

olarak çalıĢmıĢtır. Karikatür, mizah yazıları, tiyatro eleĢtirmeleri ve hikȃyeleri Gıdık, Diken, Yarın, 

Kelebek ve Yedigün dergilerinde yayınlanmıĢtır (IĢık 2002: 1006). 
13

 Abdullah Ziya (Kozanoğlu): Türk edebiyatının tarihi roman türünde en ünlü 

temsilcilerindendir. Eserlerinin çoğu sinemaya uyarlanmıĢtır (IĢık 2002: 615). Kubilay Han‟ın Gelini 

adlı romanının baĢ tarafında yazarın geniĢ bibliyografyası bulunmaktadır.  
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2.4.1. Donanma Nüshası 

Donanma Nüshası hükümetin satın almıĢ olduğu bir zırhlı için derginin 

baĢlattığı yardım kampanyasına çocukları teĢvik etmek ve kampanyanın toplumun 

çeĢitli kesimlerinden duyulmasını sağlamak amacıyla “Talebe Defteri” adlı dergi ile 

Çocuk Dünyası dergisinin ortak çıkartmıĢ oldukları özel sayıdır. Bu özel sayının 

tanıtımı Ģu Ģekilde okuyuculara duyurulmuĢtur: 

“Çocuklar! 

Tabii hepiniz babalarınızdan, ağabeylerinizden bu sevinçli haberi 

işitmişsinizdir. 

Hükümetimiz bu hafta büyük bir zırhlı satın aldı. Bu zırhlı beş altı ay sonra 

yapılıp bitirilecek ve memleketimize gelecek…  

Her gün gazetelerden okuyoruz, kulaktan işitiyoruz. Bu haber üzerine 

büyüklerimiz alınan zırhlının parasını ödemek için hemen hükümete yardım etmeye 

koyulmuşlar. Herkes iane veriyor. Şimdi biz bundan geri mi kalalım? Küçükler iane 

vermeyecekler mi? İşte bu olmaz… 

 Önümüzdeki haftaların birinde sevgili donanmamız menfaatine bizde bir 

nüsha-i fevkalade çıkaracağız. Hasılatını donanmaya terk edeceğiz. Kuvvetle umarız 

ki küçük dostlarımız bu hususta da bize yardım ederler ve bu suretle alınan koca 

(Sultan Osman) zırhlısının bir çivi parasını da biz öderiz. Karınca miktarınca… 

(I/42, 26 Kanunu evvel 1329). 

44. sayıda Talebe Defteri‟nin bir mektubu ve Çocuk Dünyası‟nın bu 

mektuba verdiği cevap yayınlanmıĢtır: 

“Aziz Kardeşim Çocuk Dünyası! 

Donanmamızın faydasına fevkalade bir nüsha çıkaracağını yazıyorsun. Ben 

de böyle bir nüsha çıkarmayı düşünüyordum. İki birden daha çok ve binaenaleyh 

daha kuvvetlidir. Onun için seninle el ele vererek beraberce bir fevkalade nüsha 

çıkaralım. Olmaz mı kardeşim?” 

Talebe Defteri, (I/44 9 Kânunusani 1329). 

Çocuk Dünyası, Talebe Defteri‟ne verdiği cevapta birlikte bir sayı 

çıkarmaktan son derece memnun olacağını belirtir: 
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“Muhterem ağabey! 

Teklifine teşekkür ederek iştirak ediyorum. El birliği ile yapılan işlerin 

yalnız başına yapılan işlerden daha iyi ve daha faydalı olduğunu takdir ederim. 

Zaten taşradan birçok muallime hanımlarla muallim efendiler fevkalade nüshamıza 

talip oldular. Seninle birlikte başlı başına fevkalade bir nüsha çıkarırsak aboneler ve 

taşra bayileri bütün hasılatı donanmamıza verirdik ve taşraya satabilirdik. 

Baki hürmetler” 

Çocuk Dünyası ,(I/44, 9 Kânunusani 1329). 

Çocuk Dünyası‟nın okurlarına seslendiği yazıda ise iki kardeĢ derginin söz 

konusu özel sayıyı birlikte çıkartacağına,  fiyatının 40 para olacağına, bir lira ve bir 

mecidiye verenlerin resimlerinin yayınlanacağına ve bu sayıda dönemin büyük Ģair 

ve yazarlarının eserlerine yer verileceğine değinilir: 

“Talebe defteri ağabeyimizin mektubunu ve bizim cevabımızı yukarıda 

okudunuz. Biz eskiden bir liralık ve bir mecidiyelik bir de on paralık üç çeşit 

fevkalade nüsha çıkarmayı kararlaştırmıştık. Bir lira ve bir mecidiye verenlerin 

resimleri de derç olunacaktı. Talebe Defteri ile birlikte fevkalade nüsha 

çıkaracağımız için şimdi planımızı değiştirmeye mecbur olduk. Bir lira ve bir 

mecidiye verenlerin resimlerini derç etmekle beraber herkes için çıkaracağımız 

nüshanın fiyatı 40 para olacaktır.  

Bu nüshamızda büyük şairlerimizin ve ediplerimizin bilhassa fevkalade 

nüshamız için yazdıkları yazılar bulunacaktır.  

Fevkalade nüshanın ne zaman çıkacağını gelecek hafta bildiririz. Şu kadar 

ki Kânunusani ayı içinde herhalde çıkarılmasına çalışacağız. Bir liralık bir 

mecidiyelik nüshalardan isteyenler Talebe Defteri arkadaşımıza da müracaat 

edebilirler.” 

Çocuk Dünyası, (I/44 9 Kânunusani 1329). 

Donanma Nüshası‟nın sistematik olarak konu baĢlıkları aĢağıdaki gibidir: 

II, 4 Mart 1330 [17 Mart 1914] 

Barbaros, Mehmet Emin, s.1. 

Osman Gazi Kurultay‟da, Ziya Gökalp, s.2 
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Vatanıma, Ali Ulvi, s.3. 

Bir Hitabe, Ġhsan ġerif, s.4. 

Nöbetçi, A. Hüdayi, s.5. 

Bir Malubiyetten Ġbaret, Ahmet Cevat, s.7. 

ġanlı ġahin, Aka Gündüz, s.12. 

Fethi ve Sadık Beyler Ġçin, Suat Fahir, s.12. 

KurtiĢ‟in Hediyesi, Kazım Nâmi, s.13. 

Ah, Ġsmet Vedat, s.15. 

Donanma, Mehmet Refet, s.15. 

Ġane Verenlerin Resimleri ve Ġsimleri. 

2.4.2. İzcilik Özel Sayısı 

Ġzcilik özel sayısı 29 Mayıs 1330 [11 Haziran 1914] günü yayınlanan 64. 

sayıdır. Bu sayıda genç izcinin bilmesi lazım gelen bilgilere yer verilmiĢtir. Ġzcilik 

Özel sayısının sistematik olarak konu baĢlıkları aĢağıdaki gibidir: 

II(64), 29 Mayıs 1330 [11 Haziran 1914] 

Ġstanbul‟un Fatihi II. Sultan Mehmet Han Resmi, s.1 

Ġzcinin Andı, s.2. 

Ġzcilerin Vicdani Vazifeleri, s.2- 3- 4- 5. 

YürüyüĢ, s.5- 6- 7. 

Yol Çantası, s.7. 

Seyyar Çadırlar, s.8. 

YürüyüĢü Tanzim, s.8- 9. 

YürüyüĢün Sıhhi Faydaları, s.9- 10. 

Sıcaklara KarĢı Alınacak Tedbirler, s10. 

GüneĢ Yakması, GüneĢ Vurması, s.10. 

Ġmdatçı Ġzci, s.11. 

Oba, s.11. 
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Çizgi ve ĠĢaretler, s.12. 

Küçük Hastalıklara Küçük Ġlaçlar, s.13. 

Bir Yaralıyı Nasıl TaĢımalıdır?, s.14. 

Engerek Yılanı, Ġnme/Felç, Zehirlenme, KudurmuĢ Köpek, s.14- 15. 

Posta Kutusu, s.16. 

Kartpostal Mübadelesi, s.16. 

Bilmece, s.16. 

Kitap Tanıtımı: Guliver‟in Seyahatnamesi, s.16. 

Bu özel sayıda diğer sayılarda yer alan Posta Kutusu, Kartpostal 

Mübadelesi, Bilmece ve Kitap Tanıtımı bölümlerine de yer verilmiĢtir. 

2.5. Okura Yönelik Faaliyetler 

Çocuk Dünyası dergisi yayına baĢladığı günden itibaren okur ile iletiĢim 

içinde olmuĢtur. Bunu açmıĢ olduğu çeĢitli yarıĢmalar ve posta kutusu adlı köĢesiyle 

gerçekleĢtirmiĢtir. Derginin düzenlediği yarıĢmalar ödüllü olup, kazananların isimleri 

sonraki sayılarda yayınlanmıĢtır. Posta Kutusu köĢesinde ise okur mektupları 

cevaplandırılmıĢ, abonelik ve sipariĢ gibi konularda açıklamalar yapılmıĢtır. 

2.5.1.Ödüllü Yarışmalar 

Çocuk Dünyası dergisinin okurlarıyla iletiĢim içinde olmasını sağlayan 

uygulamalardan ilki ödüllü müsabakalardır. Bu müsabakalar masal, bilmece, dikkat, 

tenkit, resim, ezber müsabakaları, dil yarıĢı, milli yazı müsabakası ve bir kalemde 

çizme yarıĢıdır. Bu yarıĢmalar vasıtasıyla pek çok okur ismi dergide yer almaktadır. 

Ödüllü yarıĢmalar süreli yayınların okuyucuların ilgisini çekmek ve okur 

sayısını arttırmak için baĢvurduğu yöntemlerdendir. Çocuk Dünyası‟nda da bu 

yönteme baĢvurulmuĢtur. YarıĢmayı kazananlara mükâfat olarak çikolata, baĢörtüsü, 

bir ĢiĢe lavanta, kokulu sabun, kitap, el feneri, dikiĢ makinası, albüm, kartpostal gibi 

değiĢik ödüller vaat edilmiĢtir.  

Ödülleri kazanan kiĢilerin belirlenmesinde kura yöntemine baĢvurulmuĢtur. 

Kurayı kazanalar “Mükâfatların Ġtası”, “Doğru Hal Edenler”, “TaĢradan Hal 

Edenler”, “Geçen Sayıdaki Bilmecenin Halli”, “Mükâfat Kazananlar” gibi baĢlıklar 

altında açıklanmıĢtır. Kazananların isimleri ise okul ve sınıf numaraları ile birlikte 
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verilmiĢtir. “Çekilen kurada birincilik Numune-i Tatbikat Mektebi birinci sınıftan 

Doğu Efendi’ye, ikincilik Esat İdadisinden 92 numaralı hanıma, üçüncülük ise 

Darülacezeden Abdulkadir Efendiye isabet etmiştir.” gibi (I/30 3 TeĢrinievvel 1329). 

Ödül kazananların ödülleri idarehaneden alabilecekleri hakkında bilgi de verilmiĢtir. 

2.5.1.1.Masal Müsabakası 

Çocuk Dünyası‟nda masal müsabakası üç kez düzenlenmiĢtir. Bu 

yarıĢmalardan birincisi derginin Tevfik Nurettin yönetiminde çıktığı 2. sayıda; 

ikincisi Ahmet Halit yönetiminde çıktığı 86. sayıda; üçüncüsü ise yine Ahmet Halit 

yönetimindeki Cumhuriyet‟in ilanından sonra yayınlanan 12. sayıda okurlara 

duyurulmuĢtur. 

Ġkinci sayıda düzenlenen Masal Müsabakası okurlara Ģu Ģekilde 

duyurulmuĢtur: 

“Masal Müsabakası 

Ninelerinizde işittiğiniz masallardan birisini yazınız. Yazılacak bu masal 

hem uzun olmalı hem de nasıl işitilmiş ise öyle yazılmalıdır. Müsabaka zamanı on 

beş gündür. Birinciliği kazanan Zaman Kütüphanesi fihristinden intihap ederek elli 

kuruşluk kitap alacaktır.” (I/1, 21 Mart 1329). 

 Müsabaka için tanınan süre on beĢ gündür. Bu süre zarfında gönderilecek 

olan masalların ninelerden “nasıl” iĢitildiyse o Ģekilde yazılması istenmiĢtir.  

Derginin dördüncü sayısında masal müsabakasının süresinin bittiğine dair 

bir duyuru yer almaktadır: 

“Masal müsabakasının müddeti bugün bitti. Şimdiye kadar yirmiden fazla 

masal aldık. Bu hafta içinde bu masalları tetkik edeceğiz ve gelecek sayıda birincinin 

masalı derç edilecektir.” (I/4, 3 Nisan 1329). 

Derginin 5. sayısında yine “Masal Müsabakası” baĢlığı ile yarıĢmayı 

kazanan ve ilk ona girmeye hak kazanan masallar, masalı derleyip gönderenin ismi, 

okulu ve numarası ile birlikte yayınlanmıĢtır:  

“Masal Müsabakası 

“Birinciliği Soğukçeşme Rüştiye-yi Askeriye’sinden Süleyman Ahmet 

Müeeyyed Bey kazanmış ve yazısı aşağıya derç olunmuştur. Atide isimleri yazılı 
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zatların masallarını da yavaş yavaş neşir edeceğiz. Masalı neşredilene bir yıldızlı 

kitap hediye verilecektir.  

1- Derviş ile Hamal- Numune-i Enas Mektebi talebesinden 343 Hacer 

Semiha. 

2- Padişah Kızı-Cağaloğlu’nda M. Muhittin. 

3- Afyoncu Baba- Sultan Selimde Mehmet Ferit. 

4- Ahmak Asker- Ünye Merkez İptidai talebesinden Burhanettin. 

5- Keloğlan- Bursa Leyli Rüştiye-i Askeriye’sinden Selimiyeli Remzi. 

6- Üç Arkadaş- Mehmet Nedim. 

7- Hasis ve Cömert Kardeşler- İmzası yok. 

8- İki Kız kardeş-Darüttedrisat’tan 177 Ali Nusret. 

9- … - Soğuk Çeşme Rüştiye-i Askeriyesi’nden A. R. Cafer.” 

Söz konusu duyurunun altında müsabakayı kazanan masal yayınlanmıĢtır. 

Masalı dergiye gönderen Süleyman Ahmet Bey, derginin müdürü için bir yazı 

kaleme almıĢtır. Bu yazıda küçük yaĢlardan beri hanım ninelerinden iĢittiği bir 

masalı onların ifadelerine mutabık kalarak “nasıl” yazacağı sorusuna yanıt aramaya 

çalıĢır. Aynı zamanda masalı nasıl “derlediğini” hikâye eder. Bu arada ninesi ile 

arasında geçen bir diyaloğa yer verir. Diyalogda Süleyman Ahmet Bey‟e ninesi 

küçük bir Ģartla masalı anlatacağını belirtir. Ninenin Ģartı Ģöyledir: “O elindeki 

gazetenin müdür beyine yaz. Eğer bizim evvel zamandan beri anadan evlada kalma 

güzel masallarımızı isterse ben sana birer birer söylerim. Sen de yazar gönderirsin. 

Onların böyle gazetelere geçmesi eski zaman adetlerini, ahvalini hatırlatır. Hem de 

şimdi gençlerin “edebiyat-ı milliye” dedikleri şeyi ihya eder.” Ninenin son cümlesi 

gayet dikkat çekicidir. Zira nine milli edebiyatı yeniden canlandıracak ve geliĢtirecek 

olan durumun masalların gazetelerde yayınlanması ve böylece eski zaman adetlerinin 

tekrar hatırlanması olduğuna vurgu yapar. Ali Berat Alptekin “Hayvan Masalları” 

adlı çalıĢmasında masalların eğitici yönünü maddelerken  “Masallar halk bilimi için 

iyi bir kaynaktır… Doğum, evlenme, ölüm, ad koyma, bayram adetleri, hacca gitme 

askere gitme vb. konular masal içerisinde anlatılarak çocuğa geçmişiyle, günü ve 

geleceği arasında köprü kurmasına yardımcı olmaktadır”(Alptekin, 2005: 26) der. 

Dolayısıyla Alptekin‟in bu fikri ile ninenin düĢüncesi arasında bir paralellik söz 
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konusudur.  

Süleyman Ahmet Bey‟in dergiye gönderdiği masalın herhangi bir ismi 

yoktur. Dolayısıyla biz de “Müsabakayı Kazanan Masal” baĢlığı ile vermeyi uygun 

gördük. Masalın konusu ise Sultan Murat Han‟ın tebdili kıyafet ile halk arasında 

gezerek adaleti sağlamasıdır. Müsabakayı kazanan masal tenkit müsabakası aracılığı 

ile dergiye gönderilen bir mektupta eleĢtirilmiĢtir. 

Derginin otuz yedinci sayısında “Masal Beğenmek Müsabakası” baĢlığı ile 

baĢlatılan bir baĢka yarıĢmada masal müsabakası için Nafia, Hediye ve Lamia 

Hanımlar tarafından dergiye gönderilen “Hamal Recep”, “Benli Bahri” ve “Tacir 

Mehmet Efendi” masallarından en çok hangisinin okurlar tarafından beğenildiği 

sorgulanmıĢtır. 

Ahmet Halit idaresindeki seksen altıncı sayıda düzenlenen müsabakanın 

baĢlığı “Büyük ve Milli Bir Müsabaka” olup, bu yarıĢma da okurlara Ģu Ģekilde ilan 

edilmiĢtir: 

“Büyük ve Milli Bir Müsabaka 

Bugün, dünyanız büyük ve milli bir müsabaka açıyor. Hepinizin buna 

iştirakini arzu ediyoruz. Müsabaka şudur: 

Milli Masallar… Hikâyeler 

Bunları ninelerinizden duyduğunuz gibi saf ve temiz bir lisanla yazıp 

göndereceksiniz. Müsabakaya duhul şeraiti şunlardır: 

1- Masal ve hikâyeler evvelce hiçbir yerde neşredilmiş olmayacaktır. 

2- Açık Türkçe ve işitildiği gibi yazılacaktır. 

3- Nihayet Eylül iptidasına kadar gönderilecektir. 

4- İsim ve adres hakiki ve tamam olarak işaret edilecektir. 

5- Zarfın üstüne Milli Masal ve Hikâye Müsabakası denilecektir. 

6- Tercüme edilmiş ise “Tercümedir” diye işaret olunacaktır. 

Eserler toplanıp tetkik edilerek muvafıkları sırasıyla derç edileceği gibi en 

güzellerinden birkaç tanesi ayrıca kitap halinde ve muharrirlerin isimleriyle 

basılacaktır. Şüphesiz bundan büyük mükâfat olamaz.” (II/86, 1Ağustos 1334). 
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91. sayıda “Milli Masal Müsabakasına İştirak Edenler” baĢlığı altında 

yarıĢmaya katılanlar isimleriyle birlikte yayınlanmıĢtır. Yine aynı sayıda yer alan 

“Yazı Gönderenlere” baĢlıklı duyuruda yarıĢmaya gönderilen 5 masalın yarım, 5 

masalın unvanı milli olmasına rağmen içeriğinin tercüme olması, 9 masalın da daha 

önce yayınlanmıĢ olması sebebiyle yarıĢmaya dâhil edilmediği, dolayısıyla 

yarıĢmaya iĢtirak edenlerin sayısının 54 olduğu belirtilmiĢtir.  

92. sayıda Zümrüdü Anka, Ekici Baba ve Ġnsan ile Ayı masallarının da daha 

önce yayımlandığı için yarıĢmadan çıkarıldığı duyurulmuĢtur. 

Düzenlene üçüncü masal müsabakasının baĢlığı ise “Milli Masal 

Müsabakası”dır. Bu müsabaka da okurlara Ģu Ģekilde duyurulmuĢtur: 

“Milli Masal Müsabakası 

Evvelce bir kitapta neşir edilmemiş olmak şartıyla ninelerinizden 

dinlediğiniz milli masalları duyduğunuz gibi yazarak bize gönderiniz. Münasip 

olanları sırasıyla yazacağız. Muvaffak olanlara da ayrıca mükâfatlar vereceğiz. Her 

zaman kabul edilir.” (I/12, 17 ġubat 1927). 

Milli Masal Müsabakasını kazanan masallar “Milli Masal Müsabakasından” 

baĢlığı ile 17. sayıdan itibaren yayınlanmıĢtır. Yayınlanan masalların sayısı dörttür. 

Bunlar; 1- Altın Bilezik, 2- Bir Gece Seyahati, 3- Ay Efe, 4- Çiftçi ile Hırsız 

masallarıdır.  Masalların sonunda masalı dergiye gönderen Ģahsın ismi ile nereden 

gönderildiği bilgisine de yer verilmiĢtir. Kadıköy-Ali Muzaffer, Edirne-M. Selma, 

Beyoğlu On üçüncü Mektep 129 Hayrunnisa Arif, gibi. 

2.5.1.2.Bilmece Müsabakası 

 Çocuk Dünyası dergisinin okurla iletiĢimi sağlayan uygulamalardan biri de 

ödüllü bilmece yarıĢmalarıdır. Bu bilmeceler sekizinci sayıya kadar son sayfada; 

sekizinci sayıdan sonra ise dıĢ kapakta yer almıĢtır. Bilmece müsabakaları ödüllü 

olup, kazananların isimleri sonraki sayılarda derç edilmiĢtir. Okurların bilmece 

cevaplarını dergiye göndermeleri için derginin son sayfasında sekizinci sayıdan 

itibaren bir kupon yayımlanmıĢtır. Bu kupan iki bölümden oluĢmaktadır. Birinci 

bölüme gönderenin isim, mektep, numara, semt, mahalle ve hane numaralarının, 

ikinci bölüme ise bilmecenin cevabının yazılması istenmiĢtir.  

Bilmeceyi doğru yanıtlayanlardan hediye kazananlar kura ile belirlenmiĢtir. 
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Bilmecelerin cevapları ve hediye kazananların isimleri ise bir sonraki sayıda “Geçen 

Nüshadaki Bilmecenin Halli” baĢlığı altında verilmiĢtir. Kazananlara kitap baĢta 

olmak üzere kokulu kart, takdir varakası, çikolata, baĢörtüsü, bir ĢiĢe lavanta, kokulu 

sabun, kitap, el feneri, dikiĢ makinası, albüm gibi ödüller verilmiĢtir. Katılımların 

çok olması sebebiyle ilk yüze girenlere takdir varakaları dağıtılmıĢtır.  

Derginin sekizinci sayısında “Küçük Dostlarımızla Bir Müzakere” baĢlığı ile 

bir yazı yayınlanır. Bu yazıda bilmeceleri doğru yanıtlayanların isimlerini 

yayımlamaktan ziyade, çocukların dergiye gönderdikleri bilmecelerin 

yayınlanmasının daha faydalı olacağı konusunda uyarıldıklarının ve dergi olarak 

kendilerine gönderilen yüzlerce milli bilmecenin her sayıda 25-30 adet 

yayınlanmasının daha doğru olacağını düĢündüklerinin altı çizilerek okurun fikri 

alınır: 

“…Bazı pederlerden ve Çocuk Dünyası’na ehemmiyet veren matbaalardan 

mektuplar aldık. Onlar diyorlar ki nafile yere bir sürü isim yazacak yerde 

çocuklarımızın idarehanemize yolladıkları eserleri, bilmeceleri derç etseniz daha 

faydalı olur. 

…Bize gönderilmiş yüzlerce milli bilmece var. İsimler yerine her 

nüshamızda bunlardan yirmi beş otuz adedini gönderenlerin isimleriyle birlikte 

yazsak az bir müddet sonra pek kıymetli bilmeceler toplamış oluruz. Bakalım siz ne 

fikirde bulunuyorsunuz?”  (I/8, 2 Mayıs 1329). 

Derginin diğer sayılarından anladığımız üzere okurlar da bilmecelerin 

yayınlanması konusunda dergi yönetimi ile aynı fikirdedir. Dolayısıyla on birinci 

sayıdan itibaren bilmece gönderenlerin bilmeceleri isimleriyle beraber her sayıda 10- 

20 adet yayınlanmaya baĢlar.  

2.5.1.3.Dikkat Müsabakası 

Dikkat müsabakası ise bilmece yerine hazırlanmıĢ olup dergide yer alan 

hikâye, masal veya makalelerin içine hususi olarak fazladan konulmuĢ bir kelimenin 

bulunmasıdır. Kelimeyi bulanlara çeĢitli ödüller vaat edilmiĢtir. 

2.5.1.4.Tenkit Müsabakası  

Tenkit Müsabakası derginin dördüncü sayısında Ģu Ģekilde duyurulmuĢtur: 

“Tenkit Müsabakası 
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Çocuk Dünyası’nın yazıları içinde en çok kusuru olanları mecmuada en 

ziyade hoşunuza gitmeyen noktaları gösteriniz ve neden kusurlu olduklarını yahut 

hoşunuza gitmediğini izah ediniz. 

Müsabaka zamanı on beş gündür. Çocuk Dünyası’nı en iyi tenkit eden 10 

adet kitap mükâfat alacaktır.” (I/4, 4 Nisan 1329). 

Derginin altıncı sayısında müsabakanın bittiğine dair duyuru yer alır: 

“Tenkit Müsabakası 

Tenkit Müsabakasının süresi bugün bitti. Bu hafta içinde mektupları tetkik 

ederek gelecek nüshada birincinin tenkit varakasını neşir edeceğiz.” (I/6, 18 Nisan 

1329). 

Çocuk Dünyası‟nın yedinci sayısında Tenkit Müsabakası‟nın sonucu ilan 

edilir: 

“Tenkit Müsabakası 

Birinciliği Hırka-i Şeriften Taraklı Redif Taburu yüzbaşısı Rıfat Efendi’nin 

mahdumu Cemil Efendi kazanmış ve yazısı aşağıya derç olunmuştur.” (I/7, 25 Nisan 

1329). 

Derginin onuncu sayısında “Tenkit Müsabakası-2” baĢlığı ile yayınlanan 

yazıda ise masal müsabakasını kazanan masalın yazılıĢı eleĢtirilmiĢtir. EleĢtiriyi 

yazanın ismi Beyoğlu Mektebi Sultani‟den S. Sarı Kedi‟dir.  

2.5.1.5. Resim Müsabakası 

Resim müsabakası iki kez düzenlenmiĢtir. Birinci yarıĢmada okurlardan 

ağlayan bir çocuk resmi, ikinci yarıĢmada ise gülen bir çocuk resmi çizilmesi 

istenmiĢtir. 

Birinci resim müsabakası derginin altıncı sayısında Ģu Ģekilde ilan edilir: 

“Resim Müsabakası 

Pis ve ağlayan bir çocuk resmi yapınız. Resimlerin siyah mürekkep ile 

yapılması lazımdır. Birinciye bir sulu boya resim takımı hediye edilecek ve yaptığı 

resim Çocuk Dünyasında neşir olunacaktır.” (I/6, 18 Nisan 1329). 

Resim müsabakasında okuyuculardan gülen bir çocuk çehresi yapılması 

istenmiĢ müddet olarak da iki ay zaman verilmiĢtir. Müsabakayı kazananların 
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ödüllendirileceği belirtilmiĢtir.  

Derginin sekizinci sayısında yarıĢma müddetinin sona erdiği duyurulur: 

“Resim Müsabakası 

Resim müsabakasının müddeti bugün bitti. Birçok resimler aldık. Bu hafta 

içinde bunları tetkik ederek gelecek nüshamızda birkaç tanesini derç edeceğiz.” 

(I/8,2Mayıs1329). 

Dokuzuncu sayısında “Resim Müsabakası” baĢlığı altında müsabakayı 

kazananların isimleri ve resimleri yayınlanmıĢtır. 

Ġkinci resim müsabakası derginin otuzuncu sayısında Ģu Ģekilde ilan edilir: 

“İkinci Resim Müsabakası 

Küçük dostlarımızdan birçoğunun gösterdikleri arzu üzerine büyük bir 

müsabaka tertip ediyoruz. Bu müsabakamızı da evvelce yaparak pek memnun 

kaldığımız bir usulde tekrar edeceğiz. Bu defa müsabakaya iştirak edecek dostlarımız 

bize gülen bir çocuk çehresi yapacaklardır. Müddet olarak iki aylık bir zaman 

koyuyoruz. Bu müddet zarfında gerek taşra ve gerek İstanbul karilerimiz iştirake 

vakit bulabileceklerdir. Resmin mümkün mertebe karimizin kendi gayretinin olması 

lazım olduğundan öteden beriden çalıp bize göndermenin hiç faydası yoktur. 

Böylelerini alenen ilan edeceğiz.” (I/30, 3 TeĢrinievvel 1329). 

Duyurunun devamında yarıĢmaya katılanların sayısına göre mükâfatların 

düzenleneceği,  beğenilen resimlerin dergide teĢhir edileceğine ve dergide teĢhir 

edilen resimlere ayrıca hediye verileceğine yer verilmiĢtir. 

Otuz dokuzuncu sayıda ikinci resim müsabakasının sona erdiği, resimlerin 

hafta içinde incelenip kazananların ilan edileceği duyurulur: 

“Resim Müsabakası 

Otuzuncu sayımızda açtığımız gülen çocuk resmi müsabakasının müddeti bu 

hafta bitti. Gelen resimleri pek çok dostlarımız uğraşıp yapmışlar yahut yapmaya 

çalışmışlar. Bu cihetten gönderilenlerin hepsini takdir eyleriz. Bu hafta zarfında 

tetkik olunup en güzellerinden dördü beşi ayrılıp, dereceleri tayin edilecek, gelecek 

sayımızda mükâfatlarıyla beraber resimlerde gazetemizde neşir edilecektir.” (I/39, 5 

Kânunuevvel 1329). 
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Ġkinci resim müsabakasında dereceye giren resimler kırk ikinci sayıda 

kazananların isimleri ve okullarıyla birlikte yayınlanmıĢtır. 

2.5.1.6.Ezber Müsabakası 

Ezber Müsabakası yirmi birinci sayının dıĢ kapağında duyurulur: 

“Ezber Müsabakası 

Bu nüshamızda derç edilen Mektep Çocuklarının İlahisi nam-ı manzumeyi 

güzel ezberleyenlere Çocuk Dünyası İdarehanesi tarafından hediyeler verilecektir. 

Müsabaka zamanı on beş gündür. Ezberleyen efendiler Ağustos on ikinci Cuma günü 

saat sabah ondan on ikiye, üçten altıya kadar idarehanemize gelip ezberlerini 

okuyacaklardır. Kazanan efendilerin isimleri Çocuk Dünyası’nda ilan edilecektir.” 

(I/21, 1 Ağustos 1329). 

2.5.1.7. Dil Yarışı 

Dil YarıĢı “Müsabaka” baĢlığı ile derginin on birinci sayısında duyurulur: 

“Dil Yarışı 

Otuz satırı geçmemek üzere ve beğendiğiniz bir mesele hakkında safi Türkçe 

yazı yazacaksınız. Müsabaka müddeti bir aydır. Yazılar Türk Derneği 

mensuplarından bir heyet tarafından tetkik edilecektir. 

Birinciliği kazanana mücellet bir Türk Derneği koleksiyonu hediye edilecek 

ve sair güzel yazanların yazıları kitap suretinde neşir edilecektir. Başka bir eserden 

kopya edip gönderenlerin isimleri ilan olunacaktır.  

Yazılar temiz bir kâğıda okunaklı bir surette yazılmak ve ayrı bir zarf içine 

konulmak lazımdır. Zarfın üzerine de dil yarışı kelimelerini ilave ediniz.” (I/11, 23 

Mayıs 1329). 

2.5.1.8. Milli Yazı Müsabakası 

Milli yazı müsabakası 27 Kânunusani 1927 tarihinde yayınlanan 9. sayıda 

ilk kez Ģu Ģekilde duyurulur: 

“Büyük Milli Müsabakamız 

Bize diyorlar ki mecmuanızda son milli inkılabımıza ait yazılar az. Hâlbuki 

biz bunu tasdik etmekle beraber maalesef yazacak pek az kimse bulduğumuzu da 

söylemeye mecburuz. Bu sebeple bir yazı müsabakası açıyoruz. Müsabaka 
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neticesinde muvaffak olacaklardan birinciye 15 lira, ikinci ve üçüncüye 10’ar lira, 

onuncuya kadar 5’er lira takdim edeceğiz. Mevzular manzum veya mensur olabilir. 

Müddeti Martın birinci gününe kadardır. 

Mevzular: Büyük Gazi, Esat Paşa, İnönü, Sakarya, Dumlupınar, Meçhul 

Şehit, Kahraman Türk Çocuğu, Köye Dönüş, Zafer, Cumhuriyet’tir. Bu çerçeve 

dâhilinde başka konular da intihap edilebilir.” (I/9, 27 Kânunusani 1927). 

YarıĢma derginin 10. sayısında okurlara tekrar Ģu Ģekilde duyurulur: 

“Büyük Milli Müsabakamız 

Çocuk Dünyası büyük milli bir yazı müsabakası açıyor. Mevzu son 

inkılabımıza aittir. Muvaffak olacaklardan birinciye 15, ikici ve üçüncüye 10’ar, 

onuncuya kadar beşer lira hediye edilecektir. Müddeti Mart iptidasına kadardır.” 

(I/10, 3 ġubat 1927). 

16. sayıdaki Milli Yazı Müsabakası baĢlıklı duyuruda dergiye istenilen 

ölçüde yazı gelmediği, gelen yazılar hakkında okurların fikirlerinin alınacağı 

duyurulur: 

“Milli Yazı Müsabakası 

Milli Yazı Müsabakasına maatteessüf istediğimiz şekilde hiçbir yazı 

gelmemiştir. Ancak gelen yazıların içlerini sırasıyla yazacak, karilerin fikirlerini 

soracağız.” (1/16, 17 Mart 1927). 

Milli yazı müsabakasında gönderilen eserler 17. sayıdan itibaren 

gönderenlerin isimleriyle birlikte yayınlanmıĢtır. Bu eserler Ģunlardır: 

Zaferden Sonra, YaĢar Nabi, 

 Meçhul ġehit, Nurettin Melih, 

 Sakarya ġehitlerine, Ġstanbul Erkek Muallim Mektebi, M. Sadık, 

 Büyük Gazi, NiĢantaĢı Kız Orta Mektebi, Ġsmet Ayten. 

2.5.1.9. Bir Kalemde Çizme Müsabakası 

Bu yarıĢma seksen ikinci sayıda duyurulmuĢtur. YarıĢmanın amacı verilen 

Ģekli çizgilerin üzerinden bir daha geçmemek Ģartıyla çizmektir. 
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2.5.2. Posta Kutusu 

Posta Kutusu derginin okurlarına açıklama yaptığı köĢedir. Söz konusu 

köĢede okur mektupları cevaplandırılmıĢ, abonelik ve sipariĢ gibi konularda 

açıklamalar yapılmıĢtır. “Kabataş’tan Hakkı Bey’in kerimesi Nahide Hanıma: Abone 

bedeli alındı. Muamelatımızın intizamı için elli birinci sayıdan itibaren göndermeye 

başlayacağız.” (I/48, 2 ġubat 1329) gibi. Posta Kutusundaki yazıların büyük bir 

bölümü, okur mektuplarının cevaplandırılmasına aittir. Mektuplar cevaplandırılırken 

mektup sahibi kiĢinin ismi, öğrenciyse okulu ve numarası belirtilmiĢtir. “Kilis 

Rüştiyesinden 121 Mustafa Kamil Efendi’ye”  (I/47,30 Kânunusani 1329) gibi.  

Bu köĢede ayrıca dergiye yazı ve tercüme gönderen okurlar için 

değerlendirmeler de yapılmıĢtır. “Alman Mektebinden İrfan Cevat Efendi’ye: 

yazınızın özü, mayası yok. Daha iyi yazmaya çalışınız.” (I/19, 17 Temmuz 1329), 

“Mehmet Efendi’ye: Daha ruhlu hikâyeler tercüme ediniz.” (I/18, 10 Temmuz 1329) 

gibi. Bazı cevaplar ise dergiden sipariĢ edilenler üzerine yapılan açıklamalardan 

oluĢmaktadır.  

2.5.3.Tanıtım Nitelikli Duyurular 

Çocuk Dünyası dergisindeki tanıtım nitelikli duyuruları iki baĢlık altında 

değerlendirebiliriz. Bunlardan birincisi kitap ve dergi tanıtımlarıdır. Ġkincisi ise 

reklam mahiyetinde çıkan ilanlardır.  

II. MeĢrutiyet döneminde birçok gazete ve dergi masraflarını 

karĢılayabilecek satıĢ rakamlarına ulaĢamadığı için kapanmıĢtır. Çocuk Dünyası 

dergisi ise çocuk dergileri içerisinde yayın hayatı uzun soluklu olan dergilerden 

biridir. Aldığı reklam ve ilanlar onun ayakta kalmasını sağlayan önemli maddi 

kaynaklardan biridir. Derginin geneli üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, 

derginin dokuzuncu, onuncu, on birinci ve on ikinci sayılarında reklam Ģartları ve 

ücretleri hakkında Ģöyle bir duyuru yapıldığı görülmektedir: 

“Her türlü ilânât kabul edilir, ilânâtın 12 punto hesabıyla satırı 40 

parayadır.” (I/12, 30 Mayıs 1329). 

Derginin kitap ve dergi tanıtımları dıĢında çeĢitli reklamlar alması, derginin 

tirajının yüksek olduğuna ve maddi problemler yaĢamadığına iĢaret etmektedir. 
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2.5.3.1. Kitap ve Dergi Tanıtımları 

Tanıtımı yapılan dergiler; Çocuk Müzesi, Mektep Âlemi, Talebe Defteri, 

Türk Duygusu, Yeni Fikir, Yeni Hayat, Ġslam Dünyası, Âlem-i Ġslam, Halka Doğru, 

Büyük Duygu, ġehbal, Türk Yurdu, Kadınlar Dünyası, Tedrisat Mecmuası, Çocuk 

Dostu, Mektepli, Toprak, Ekinci, Ameli Bahçıvanlık, Resimli Ġdman, Mektep 

Müzesi, Lem‟a, Bilgi Mecmuası dergilerdir. Bu dergiler, 1911 yılında kurulan Türk 

Yurdu Cemiyeti‟nin halkın çeĢitli kesimlerine hitap edebilmek ve fikirlerini yaymak 

için cemiyet çatısı altında çıkarttığı dergilerdir. Bunlar içerisinde yer alan Kadınlar 

Dünyası dergisi Ģu Ģekilde tanıtılmıĢtır: “Her hafta muktedir bir heyet-i tahririye 

tarafından neşredilen bu mecmuayı umum dostlarımıza, hassaten hanım 

hemşirelerimize tavsiyeyi üzerimize borç biliyoruz. Daima biz de en ziyade ihmal 

edilen kadınlığın hukukunu müdafaa ve terkisini temin etmeye meşguldür. Nüshası 

yalnız masrafı pahasına olarak altmış paradır. İdarehanesi Nur-ı Osmaniye’de Şeref 

sokağındadır.” (I/32, 17 TeĢrinievvel 1329). Bu dergiler içerisinde en çok tanıtımı 

yapılan dergi “Talebe Defteri” dir. KardeĢ dergi olarak adlandırabileceğimiz Talebe 

Defteri‟nin zaman zaman yarım sayfa ve büyük puntolarla gayet dikkat çekici 

reklamları yapılmıĢ, “Küçük Dostlarımız! Gelecek hafta çıkacak Talebe Defteri 

mecmuasını her halde okuyunuz!” Ģeklinde duyurulmuĢtur (I/41, 19 Kânunuevvel 

1329). 

Turan Masalları, Turunç Güzeli, Leylek PadiĢah, Alageyik, Gök Bayrak, 

Deli Terzi, Tilki KardeĢin Muhakemesi, Çiftlik Müdürü, Kızıl Maskenin Esrarı, 

Sihirli Halı, Türklük Nedir ve Terbiye Yolları, Türkün Kitabı, Küçük Türk Tarihi, 

Alageyik, Deli Terzi, Kırmızı Siyah Kitap, Harp Oyunları, Türklük, Çocuklarımıza 

NeĢideler, Giyom Tel, Yeni Turan, Harap Mabetler, Bir Deste MenekĢe, Notanın 

Talim ve Kıraati, Beyaz Gölgeler, Ġzcilik, Çıkan Makalelerimden (Yusuf Akçaçura), 

Cin Ali‟nin Hikâyeleri, Çocuk Hikâyeleri, Kamerde Ġlk Ġnsanlar, Görünmeyen 

Adam, AteĢ ve GüneĢ, Ay Demir, Sevgi Nedir?, Ġki KardeĢ, Mahper Sultan, Moğol 

Beyi, Çin Hikâyesi, Bizim Kıraat, Bizim Tarih, de çocuklara tavsiye edilen ve 

reklamları yapılan kitaplardır. Kitap ilanlarında kitabın yazarı, konusu, fiyatı ve 

nerede basıldığı bilgilerine yer verilmiĢtir. Bununla birlikte tanıtımı yapılan kitaplar 

çoğunlukla dergide tefrika edilen eserlerdendir. 

Edirne vilayeti Maarif Müdürü Galip Bahtiyar Bey tarafından Fransızca‟dan 

tercüme edilen “Gök Bayrak” kitabının reklamı en çok yapılan ilanlardandır. Bu 
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ilanlardan biri Ģu Ģekildedir: 

“Gök Bayrak 

Eski Türklerin kahraman dedelerimizin yaşayışlarına, muharebelerine vakıf 

olmak için Gök Bayrak okunmalıdır.” (I/38, 28 TeĢrinisani 1329). 

2.5.3.2. Reklamlar 

Çocuk Dünyası dergisinde çeĢitli reklamlara yer verilmiĢtir. Bunlar arasında 

Ġngiliz kumaĢlarının reklamı dikkat çekicidir. “Erkek ve kadınlar için kostümlük 

İngiliz kumaşları”, “Fabrika Fiyatına Satış” baĢlığı ile verilen ilanlarda mağazanın 

alafranga saat ikiye kadar açık olduğu belirtilmiĢtir. Bu reklam 24. sayıdan 30. sayıya 

kadar yedi hafta yapılmıĢtır.   

Türk Yurdu Mücellithanesinin dergide reklamı yapılmıĢtır.  

“Sirkeci’de Ali Efendi Sineması” ilanı da bir baĢka dikkat çekici reklamdır. 

Söz konusu sinema Ġstanbul‟un en güzel sinemasıdır ve çocuklara tavsiye 

edilmektedir.  

Bir diğer ilan Türkçe ve Fransızca muallimi ilanıdır. Ancak ilanda dikkat 

çekici nokta dersi verecek kiĢinin isminin verilmemiĢ olmasıdır. Bu dersi almak 

isteyenlerin derginin idarehanesine baĢvurması istenmiĢtir. 

Son olarak bir vefat ilanının da dergide yer aldığını görmekteyiz. 

Bunların dıĢında derginin kırk birinci sayısında “Sevinçli Bir BaĢlangıç” 

baĢlığı ile tanıtım nitelikli bir açılıĢ haberi yer almaktadır. Bu haber Bergamalı 

çocukların harçlıklarında tasarruf ederek açtıkları bir dükkânın duyurusudur. 

2.6. Çocuk Dünyası Dergisi Üzerinde Yapılan Çalışmalar 

Çocuk Dünyası dergisi üzerine bizim tespit edebildiğimiz iki çalıĢma 

yapılmıĢtır. Bu çalıĢmalardan birincisi BaĢak Özdemir tarafından hazırlanan “Çocuk 

Dünyası Dergisinde Yer Alan Çeviri Metinlerin Ġndeksi ve Değerlendirmesi” 

baĢlığını taĢıyan yüksek lisans tezidir. Diğeri ise Nihat Bayat tarafından 2002‟de 

hazırlanan “Eski Harfli Çocuk Dergilerinin (Çocuk Bahçesi, Çocuk Dünyası) Çocuk 

Eğitimindeki ĠĢlevleri” adlı yüksek lisans tezidir. 

Dergiyi makale boyutunda ele alan bir çalıĢma Yavuz Selim KarakıĢlar‟ın 

1988‟de “II. MeĢrutiyette Bir Çocuk Dergisi: Çocuk Dünyası” baĢlıklı Tarih ve 
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Toplum dergisinde yayınlanmıĢ olan makalesidir. 

Ayrıca Eray Yılmaz, 2017‟de “Osmanlıcılıktan Türk Milliyetçiliğine Bir 

Çocuk Dergisi: Çocuk Dünyası (1913- 1914)” baĢlıklı makalesini Tarih Ġncelemeleri 

dergisinde kaleme almıĢtır. 
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3. ÇOCUK DÜNYASI DERGİSİNDEKİ HALK 

EDEBİYATI VE FOLKLOR ÜRÜNLERİNİN TÜRLERE GÖRE 

İNCELENMESİ 

Çocuk Dünyası‟nda yer alan halk edebiyatı ve folklor ürünlerini masal, 

bilmece, fıkra, efsane, destan, oyun ve eğlence, takvim törenleri baĢlığı altında 

değerlendirdik.  

3.1. Masal 

Masallar evrensel olarak en yaygın geleneksel halk edebiyatı türüdür. 

Dünyada masal türü ürünlerine sahip olmayan hiçbir kültür yoktur. Ziya Gökalp 

“…Halk masalları bir milletin en zengin hazinelerinden biridir. Milletin eski 

seciyesi, eski mefkûreleri masallarında mahfuzdur. Avrupa’nın bütün milletleri, milli 

seciyelerini, eski mefkûrelerini anlayabilmek için memleketlerinde nakil olunan 

umumi halk masallarını zapt etmişlerdir.” der (Gökalp 2018: 263-266). Z. Gökalp 

yazının devamında Anadolu‟da çıkan tüm gazete ve mecmualardan kendi 

muhitlerindeki Türk masallarını toplamalarını rica eder. Dolayısıyla Çocuk Dünyası 

dergisinde de okurların kendi çevrelerinden derleyip, dergiye gönderdiği birçok 

masal metni yer almaktadır.  Nitekim Çocuk Dünyası dergisi, ilk gayesinin milli 

masallardan yararlanmak olduğunu ilk sayısındaki “Çocuk Dünyasının Düşüncesi” 

baĢlıklı açıklamada dile getirmiĢtir. Bu açıklama Ģu Ģekildedir: 

“Avrupa’da çocukları esastan mütalaaya alıştırmak, fikirlerini terbiye 

etmek için en ziyade efsane (fable)lerden, masal (legende)lerden istifade ediyorlar. 

Orada çocuk asar-ı edebiyatı bütün bunlarla doludur. İbare okumayı henüz söktüren 

bir küçüğün gözü önüne çetin ve sıkıcı yazılar yığıp da mütalaa ile arasında daha 

başlangıçta fena bir imtiyaçsızlık, soğukluk tevlit etmektense kendisine pekte yabancı 

olmayan ötede okumaya karşı bir sevgi ve istek uyandırmak elbette daha doğru bir 

hareket olur. 

Biz Çocuk Dünyası için bu esası gözetiyoruz. Fransız, Alman, İngiliz ve Rus 

çocuk edebiyatına ait olanlardan istifade etmekle beraber asıl milli masallarımızdan 

müstefit olmaya çalışacağız.” (I/1, 14 Mart 1329). 

Masalların ilk iĢlevi eğlendirmek olarak düĢünülse de, masallarda diğer halk 
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anlatıları gibi eğlencenin yanında eğitmek, ders vermek ve ruhsal açıdan geliĢime 

yardımcı olmak iĢlevlerine sahiptir. Masalların çocuk terbiyesindeki önemini ilk kez 

vurgulayan Ziya Gökalp‟tır. Z. Gökalp, Küçük Mecmua‟daki “Halkiyat/Masallar” 

adlı yazısında konuyu Ģu Ģekilde dile getirir: “… Masalların çocuk terbiyesinde de 

büyük rolü vardır. Kıraat kitapları hep bu masallarla doludur. Küçük çocukların 

dikkatini alakasını yalnız bu masallar celp eder. Onlar ilk kahramanlık derslerini, 

mefkûre için fedakârlıkları bu masallardan öğrenir.” (Gökalp 2018: 263-266).  

Çocuk eğitiminde önemli noktalardan birisi de milli ve manevi değerlerin 

aktarılmasıdır. Bu hususta Ali Berat Alptekin‟in, Umay Günay‟ın “Çocuk Eğitimi ve 

Masallar” adlı makalesinden yaptığı alıntıyı vermek isteriz: 

 “Binlerce çocuk masalları dinleyerek büyümekte, iyiye doğruya yönelmekte, 

kendisine masal anlatan büyükleriyle arasında sevgi bağı gelişmekte, sevmeyi ve 

sevilmeyi öğrenmektedirler. Gerek sözlü gelenekte yaşayan masallar gerekse 

kitaplara aktarılmış masallar muhteva yönünden tahlil edildiğinde masalların, 

söylendiği ve söylenmekte olduğu gibi mücerret ve hayattan kopuk olmadıkları 

anlaşılır. Masalların muhtevası anlatıldığı yörenin hususiyetine bürünerek milli bir 

kimlik ve üslupla karşımıza çıkmaktadırlar. İlmi metotlarla derlenip yayımlanan 

masallar bize, mensup oldukları milletin değer yargılarını göstermektedirler.” 

(Alptekin 2005: 24). Bu açıdan masallar milli ve manevi değerlerin aktarımı görevini 

üstlenirler. Örneğin dergide yer alan “Kurnaz Bir PadiĢah” ve “Tamahkârlığın 

Mükâfatı” masallarında açgözlülüğün, harisliğin yanlıĢ bir davranıĢ olduğu mesajı 

verilirken, Danimarka Edebiyatından çevirisi yapılan “Bülbül” masalında vefa 

duygusunun önemi belirtilir. Fransız edebiyatından çevrilen “Karen, Maren ve Met” 

masalında kadının kocasına karĢı itaatkâr olmasının neler kazandıracağı vurgulanır.  

Masalların bir diğer iĢlevi ise dil geliĢimine yardımcı olmak ve çocukların 

dağarcıklarındaki kelime hazinesinin geliĢimine katkıda bulunmaktır. Çocuk Dünyası 

dergisinde de bu amaçla masal türüne daha fazla yer verildiğini görmekteyiz. 

Çocuk Dünyası‟nda masallar “Of Lalanın Hikâyesi”, “Bir Kurdun 

Hikâyesi”, “Sansarın Hikâyesi” gibi zaman zaman hikâye olarak adlandırılmıĢtır. Bu 

durum da bize henüz masal ve hikâye arasındaki çizginin net olmadığını 

düĢündürmektedir. 

Çocuk Dünyası‟nda masal metinleri verilirken metin baĢlıklarının altında 
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çeĢitli yan/alt baĢlıklar kullanılmıĢtır. Bu yan/alt baĢlıklar Ģunlardır: 1- Milli Masal, 

2- Çeviri Masal, 3- Hayvan Masalı, 4- Tekrarlı Masal.  

Milli masal baĢlığı ile yayınlanan masallar, derginin açtığı müsabaka 

sonucunda dergi okurları tarafından derlenerek yazıya geçirilip gönderilen ve 

yayınlanan masallardır. Bu masalların bazıları “Milli Masal” veya “Milli 

Masallardan” “Milli Masal Müsabakasından” gibi alt baĢlıkla yayınlanmıĢtır. 

Dergide yayımlanan milli masalların bazıları oldukça uzundur. “Of Lala‟nın 

Hikâyesi” ve “Balıkçı Güzeli” masalları bunlar içerisinde en uzun olanlarıdır. Her iki 

masal 6 sayı boyunca tefrika edilmiĢtir. 

Çeviri Masal ise Alman, Danimarka, Fransız, Ġngiliz, Yunan, Ġran, Hint, 

Ġspanyol ve Japon edebiyatlarından çevirisi yapılan ve günümüzde de güncelliğini 

korumaya devam eden masallardır. Söz konusu masallar bazen “Grimm 

Hikâyelerinden Naklen”, “Japon Hikâyesi”, “Andersan‟dan/Hans Andersan‟dan” “La 

Fontanie‟den” “Arap Masallarından” “Çin Çocuk Edebiyatından” “Acem Masalı” 

gibi alt baĢlıklarla, bazense “Fransızcadan”, “Ġspanyolcadan” gibi ülke isimleri 

verilerek yayınlanmıĢtır.  

Hayvan masalları ise hem çeviri hem de derleme yoluyla dergide yayınlanan 

masallardır. Bu masallar içerisinde 5, 6, 11, 16, 28, 45 numaralı masallar 

manzumdur. 23, 41, 92, 94, 121 numaralı masallar içerisinde manzum kısımları da 

bulunan, manzum mensur karıĢık bir yapıya sahiptir. Bununla birlikte “Bir Kurdun 

Hikâyesi” ve “Kara Karganın BaĢına Gelenler” masallarında manzum kısımlar onları 

özgün kılmaktadır. Çünkü “… Sazını eline alarak Ģöyle okumaya ve ağlamaya 

baĢlamıĢ” “… Zavallı karakarga aldı sazı eline” ifadelerinde halk hikâyelerinin Ģekil 

üslubu görülmektedir. 

“Tuttun bir horoz ey hayvan 

Ye de karnını doyur hemen 

Ne yapacaktın dua, ezan 

Müezzin mi olacaktın? 

Çocuk Dünyası, I(15), 20 Haziran1329 [3 Temmuz 1913], s. 7- 8. 

 

Tekrarlı Masal ise Aaerne-Thompson‟un kataloğunda “Zincirlemeli 
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Masallar” baĢlığı ile verilen anlatılardır. 

3.1.1. Masal Kavramı ve Tasnifleri 

Masal türünün bilimsel tanımı yerli ve yabancı araĢtırmacılar tarafından 

değiĢik Ģekillerde yapılmıĢ ve bu tanımlar birçok çalıĢmada yer almıĢtır. ÇalıĢma 

konumuzun niteliği gereğince masalın sözlüklerde ve araĢtırmacılar tarafından 

yapılan tanımlarına tek tek yer vermek yerine “Masal nedir?” sorusuna cevap olması 

açısından Saim Sakaoğlu‟nun “Masal Araştırmaları” adlı çalıĢmasında yapmıĢ 

olduğu tanıma yer vermeyi uygun gördük. Saim Sakaoğlu söz konusu çalıĢmasında 

masalı Ģu Ģekilde tanımlar:  

“Kahramanlarından bazıları hayvanlar ve tabiatüstü varlıklar olan, olayları 

masal ülkesinde cereyan eden, hayal mahsulü olduğu halde dinleyicileri 

inandırabilen bir sözlü anlatım türüdür.” (Sakaoğlu 2016: 17).  

Masal araĢtırmalarının baĢlangıcından itibaren masallar çeĢitli ölçülere göre 

tasnif edilmiĢtir. Bu tasnif çalıĢmaları içerisinde masalları tiplerine göre 3 baĢlık 

altında tasnif eden Anti Aaerne‟nin çalıĢması ile bu çalıĢmaya gereken ilave ve 

değiĢiklikleri yaparak, tip sayısını 3‟ten 5‟e çıkaran Stith Thompson‟un “The Types 

of Folktale” adlı çalıĢması en önemli çalıĢmadır. Türk masal tipleri üzerine yapılan 

en önemli çalıĢma ise Pertev Naili Boratav ve Wolfram Eberhard‟ın birlikte 

hazırladıkları “Typen Türkischer Volksmarchen” adıyla yayınlanan Türk Masal 

Tipleri Katalogu‟dur. Masal konusunda yapılan öncü çalıĢmalardan bir diğeri ise 

Saim Sakaoğlu‟nun 70 masal metnine yer verdiği “Gümüşhane ve Bayburt 

Masalları: Metin Toplama ve Tahlil” adlı doktora tezidir.   

Çocuk Dünyası dergisinde incelememize konu olan 131 masal metni Antti 

Aaerne- Stith Thompson tasnifi kullanılarak sınıflandırıldığında, bu metinlerin sayı 

olarak dağılımı Ģu Ģekildedir: 

1. Hayvan Masalları: 43 

2. Asıl Halk Masalları: 85 

3.Fıkralar: -  

4.Zincirlemeli Masallar: 3 

Ġncelememizde fıkraları ayrı bir baĢlık altında değerlendirdiğimiz için 

“Fıkra” bölümüne her hangi bir metin konulmamıĢtır. Bu bağlamda Hayvan 
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Masalları,  Asıl Halk Masalları ve Zincirleme Masallar grubuna giren masalların 

numaraları ise aĢağıdaki gibidir: 

1. Hayvan Masalları: 1, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 29, 

37, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 52, 55, 56, 57, 61, 63, 65, 69, 72, 81, 86, 91, 93, 94, 107, 

109, 110, 112, 117, 123 

2. Asıl Halk Masalları: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 15, 16, 18, 21, 23, 26, 27, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 36, 40, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 

70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 90, 92, 95, 96, 98, 99, 

100, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 111, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 

124, 125, 128, 129, 130, 131, 134 

3. Zincirlemeli Masallar: 88, 97, 101 

3.1.2. Masalların Tip Numaraları 

Çocuk Dünyası dergisinde yayınlanan masalların tip numaraları verilirken 

Pertev Naili Boratav ve Wolfram Eberhard‟ın birlikte hazırladıkları “Typen 

Türkischer Volksmarchen” adıyla yayınlanan Türk Masal Tipleri kataloğu 

kullanılmıĢtır.  

 Çocuk Dünyası dergisinde toplam 43 hayvan masalı yayınlanmıĢtır. Çocuk 

Dünyası‟nda yayımlanan hayvan masalları genel karakterlerine uygun olarak kısa 

anlatılardır. Yayınlanan hayvan masallarından TTV kaynak alınarak TTV ve AaTh 

tip numaraları tespit edilenler Ģunlardır:  

1. Tuz Ekmek Hakkı Unutuluyor: TTV 48, AaTh 155, 154 II ve III. 

2. Altın Balık: TTV 70 of.178, AaTh 555. 

3. Tilki ile Kurt: TTV 1, AaTh 41. 

4. Sülün ile Karga ve Tilki ile Keklik: TTV 2, AaTh 61, 62, 222. 

5. Bremen Mızıkacıları: TTV 11, AaTh 125, 130. 

6. Kurt ve Oğlaklar: TTV 8, AaTh 123, 124. 

7. Keçi Annenin BaĢına Gelenler: TTV 8, AaTh 123, 124. 

Çocuk Dünyası‟nda 85 asıl halk masalı yayınlanmıĢtır. Bu masallardan TTV 

kaynak alınarak TTV ve AaTh‟daki tip numaraları tespit edilenler Ģunlardır: 

1. PadiĢah ve Kayıkçı: TTV 235, AaTh 875. 

2. Üç ġehzade: TTV 206, AaTh-  
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3. Hacı ile Yumurtacı: TTV 295, AaTh 821 B. 

4. Adsız‟ın Kalbi: TTV 284, AaTh – 

5. Tacir Mehmet Efendi‟nin Hikâyesi: TTV 136, AaTh 398, 398 B. 

6. Benli Bahrinim Hikâyesi: TTV 46, AaTh 431. 

7. Bir Fıçı Altın: TTV 363, AaTh 650 B. 

8. Fena Huylu Karı: TTV 377, AaTh 1164. 

9. Of Lalanın Hikâyesi: TTV 104, AaTh 313. 

10. Akıllı Dokumacı: TTV 312, AaTh 924- B. 

11. Talihimdir PadiĢahım: TTV 138, AaTh – 

12. Çizmeli Kedi: TTV 34, AaTh 545. 

13. Ağaç Kesenin Kabahati: TTV 178, AaTh- 

14. Balıkçı Güzeli: TTV 191, AaTh 879. 

15. Don Dede: TTV 60, AaTh 510 - A, 510- B. 

16. Marifetli DerviĢ ve Talebesi: TTV 169, AaTh 325. 

17. Gündüz ile Tomris: TTV 168, AaTh 450. 

18. Parmak Çocuk: TTV 288, 

19. Altın Yağmuru: TTV 60, AaTh 510- A 510- B. 

20. Üç ġehzadenin Hikâyesi: TTV 206, AaTh-  

21. Peypey ve Sihirli Lamba: TTV 180. 

22. Altın KuĢ: TTV 76, AaTh – 

23. Uçurucu Hâkim: TTV 276, 296, AaTh 1534, 1535. 

24. Ejderha: TTV 60 106, AaTh 510- A, 510- B. 

25. Dev Baba: TTV- , AaTh 517 B. 

26. Üç Yumurtadan Bir Kız: TTV 89, AaTh 408. 

27. Beyaz Sultan: TTV 167, AaTh 408. 

28. PadiĢahın Kızı Çobanın Oğluna Kısmet OlmuĢ: TTV 125, AaTh 930. 

29. Gündüz Hasan: TTV 105, AaTh 400. 

30. Avcı Mehmet: TTV 207, AaTh 513 B. 

31. Ejder Bulut: TTV 215, AaTh 910 D. 

32. Atlı Periler: TTV 206, AaTh -  

33. Susana‟nın Altın Pabuçları: TTV 60, AaTh 510- A 510- B. 

34. Sihirli Yüzük: TTV 136, AaTh 398, 398 B. 

35. ġems Cihan: TTV 60, AaTh 510- A 510- B. 

36. Altın Bilezik: TTV 76,81 AaTh 550. 
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37. Keloğlan: TTV 206, AaTh-  

38. Keloğlanın Hatıratı / Keloğlan Ördekçi: TTV 276, 296, AaTh 1534, 

1535. 

 

Çocuk Dünyası‟nda 3 zincirlemeli masal yayınlanmıĢtır. Bu üç masalların 

TTV kaynak alınarak TTV ve AaTh tip numaraları Ģöyledir: 

1. Sansarın Hikâyesi: TTV 31, AaTh 2030. 

2. Sükût Ağacı: TTV 24, AaTh 2030, 2031. 

3. Ġnatçı Keçiler: TTV 32, AaTh- 

3.2. Bilmece 

Çocuk Dünyası dergisinde tahkiyeli türler daha fazla olmakla birlikte birinci 

sayıdan itibaren bilmecelere de yer verilmiĢtir. Bilmeceleriin cevapları daha sonraki 

sayılarda yanıtlanmıĢtır. Bununla birlikte Çocuk Dünyası dergisinde bilmece yerine 

zaman zaman bulmaca, Ģekil ve hesap sorularının da yer aldığını görmekteyiz. 

Örneğin on ikinci sayıda; “Dört harfli bir kuş ismi bulunuz ki başı kesilince bir 

kavmin ismi hâsıl olsun.” Ģeklinde bulmaca sorusu yer alırken, on birinci sayıda; “Üç 

kardeşin yaşları mecmuu kırktır. Bunlardan ortancası küçükten üç yaş, büyüğü 

ortancadan iki yaş büyük olduğuna göre her biri kaç yaşındadır?” Ģeklinde bir hesap 

sorusuna yer verilmiĢ, dördüncü sayıda ise; “Bu şekli dört müsavi parçaya ayırınız.” 

denilerek okuyuculara bir Ģekil sorusu yöneltilmiĢtir. 

 Yayınlanan bilmece, bulmaca ve hesapların yanıtlarının okuyucular 

tarafından dergiye gönderilmesi istenmiĢ, dolayısıyla sekizinci sayıdan itibaren 

yanıtlar için bir kupon yayınlanmaya baĢlanmıĢtır. Kupan iki bölümden 

oluĢmaktadır. Birinci bölümde gönderenin isim, mektep, numara, semt, mahalle ve 

hane numaraları bilgilerine yer verilmiĢtir. Ġkinci bölüme bilmecenin cevabı 

yazılması istenmiĢtir.  

Bilmeceyi doğru yanıtlayanlar arasından kura çekilerek, çeĢitli mükâfatların 

verileceği duyurulmuĢtur. Örneğin, sekizinci sayıdaki “Marmara Denizi’nin 

dibindeki taş nasıldır?” sorusunu halledenler arasında kura çekilerek birinciye bir 

motor, ikinciye ve üçüncüye elektrik feneri (kızlardan kazana olursa lavanta), 

dördüncüden otuzuncuya kadar birer kitap, yüzüncüye kadar takdir varakası 

verilecektir” denilmiĢtir. 
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Çocuk Dünyası dergisi, okurların dergiye olan ilgisini canlı tutabilmek 

amacıyla “Bilmece Müsabakası” baĢlığı altında bir yarıĢma baĢlatmıĢtır. Bu 

müsabakaya gönderilen bilmeceler “Bilmece Müsabakası” baĢlığı ile ilk olarak “30 

Mayıs 1329” tarihli “on ikinci” sayının “yedinci ve sekizinci” sayfalarında 

yayınlanmaya baĢlanılmıĢtır. YarıĢmaya güzel ve milli bilmecelerin gönderilmesi 

istenmiĢ, gönderilen bilmecelerin, dergide gönderenin ismiyle birlikte yayınlanmaya 

baĢlanıldığı ise Ģu Ģekilde duyurulmuĢtur: 

“Bilmece Müsabakası 

Bilmece Müsabakasına iştirak edip güzel ve milli bilmeceler gönderenlerin 

bilmecelerini isimleriyle beraber derce başladık. Her nüshada 10- 20 bilmece derç 

edilecektir. Altmış kişiye kartpostal vaat etmişsek de gazetemizde eserleri yazılmış 

olanlara mahsus hususi surette “Çocuk Dünyası Hatırası” kartları yaptırmakta 

olduğumuzdan arzu edenler bu kartlarımızı bekleyebilirler. Beklemek istemeyenler 

ise idarehanemizden kartpostalını alabilirler.” (I/11, 30 Mayıs 1329) 

Müsabakayı kazanan bilmecelerin yayınlandığı diğer nüsha ve bu nüshaların 

tarihleri Ģöyledir:  

1. Çocuk Dünyası, I(13), 6 Haziran 1329[19 Haziran1913], s.8. 

2. Çocuk Dünyası, I(14), 13 Haziran 1329[26 Haziran 1913], s.8. 

3. Çocuk Dünyası, I(15), 20 Haziran 1329[3 Temmuz1913], s.8. 

4. Çocuk Dünyası, I(19), 18 Temmuz 1329[31 Temmuz 1913], s.8. 

5.  Çocuk Dünyası, I(20), 25 Temmuz 1329[7 Ağustos 1913], s.8. 

6. Çocuk Dünyası, I(21), 1 Ağustos 1329/1913], s.6- 7. 

   Çocuk Dünyası dergisine okuyucuların gönderdiği bilmecelerin sayısı 

66‟tır. Bu bilmeceler gelenekseldir ve belirli bir konusu yoktur. Manzum olarak 

yayınlanmıĢtır. Yayınlanan her bilmecenin altına derleyen/gönderen kiĢi hakkında 

not düĢülmüĢtür. “Ahı geldi/ Vahı geldi / Dört ayaklı şahı geldi. Galata Sultanisinde 

409 / Şemsettin Reşat “ (I/12, 30 Mayıs 1329) gibi. 

Çocuk Dünyası‟nda yer alan geleneksel bilmecelerin soru ve cevaplarına 

baktığımızda genellikle tek cevaplı olduğunu görüyoruz. Ancak birden fazla soru ve 

cevaba sahip olan bilmeceler de vardır. Bu bilmecelerde her mısra bir cevaba karĢılık 



 

51 

 

gelmektedir.  

Tek sorulu ve tek cevaplıya örnek:   

 “Elsiz ayaksız 

Çıkar merdivensiz” (Cevap: duman) 

Çok sorulu ve çok cevaplıya örnek:  

“Çayda çapıldar   

MeĢede gürülder  

Obada ferman  

Köyde…” (Cevap: balık, aslan, köpek, horoz) 

Okurların dergiye müsabaka için gönderdiği bilmecelerin arasında  “O nedir 

ki” kalıp ifadesiyle baĢlayan, aĢağıya aldığımız bilmece de yer almaktadır. A. 

Çelebioğlu ve Y. Z. Öksüz‟ün birlikte hazırladıkları “Türk Bilmeceler Hazinesi” adlı 

eserde bu tarz bilmeceler “Lügazler” baĢlığı altında değerlendirilmiĢ ve “Klasik 

edebiyatta mevzuu; insan isminden başka her şey olabilen bilmecelere lügaz 

denilir… Lügazlar, umumiyetle manzumdurlar. Aruzun çeşitli kalıplarıyla yazılmışsa 

da “Failatün failatün failün” kalıbıyla nisbeten daha ziyade karşılaşıyoruz… Üslup 

bakımından hemen hepsinde “Nedir ol kim?” veya “Ol nedir kim?” “Bir acayip 

nesne gördüm” başlangıcı müşterektir.” (Çelebioğlu ve Öksüz, 1995: 17- 18) 

denilmektedir. 

 “Ol nedir ki çeĢmi var parmak gibi  

Giydiği ak goncayı zambak gibi  

Alınca altın külahı baĢına  

Durmaz akar gözyaĢı ırmak gibi” (Mum)  

Çocuk Dünyası, I(20), 25 Temmuz 1329 [7 Ağustos 1913], s.8. 

Çocuk Dünyası dergisi içerisinde zekâyı sınama yollu, problem çözmeye 

dayalı, hesap soruları da yer almaktadır. Hesap soruları ise bugün ilköğretimde 

matematik derslerinde sorulan problemlerle benzerlik göstermekte olup, genel olarak 

ağırlık ölçüleri, yaĢ, yol, hız, zaman ve rakamlarla ilgili sorulardır. Problem; 

bilinenden yola çıkılarak bilinmeyeni sistematik ve analitik olarak ortaya çıkarmak 
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için yapılan düĢünsel bir etkinliktir (Semerci ve Yelken, 2010: 48 ). Dergi içerisinde 

hesap adı altında verilen bu soru tiplerinin de bilmeceler içerisinde sorulduğunu 

tespit ettik. Bu sorular her ne kadar geleneksel bilmeceden farklı olsa da problem 

çözme yeteneğini geliĢtirmesi, düĢündürücü olması ve bilgi vermesi açılarından 

geleneksel bilmecelerle ortak özelliklere sahiptir.  AĢağıda verilen problemler bu tarz 

hesap sorularına örnektir: 

 “Üç kardeşin yaşları mecmuu kırktır. Bunlardan ortancası küçükten üç yaş, 

büyüğü ortancadan iki yaş büyük olduğuna göre her biri kaç yaşındadır?”(Cevap: 

Küçük biraderin yaĢı 12, ortancanın 15, büyüğün 17‟dir.) 

Çocuk Dünyası, I(11), 23Mayıs1329 [5 Haziran1913], dıĢ kapak. 

“Kaf” şehri ile  “Mim” şehri arası 2164 kilometredir. Aynı zamanda “Kaf” 

ve “Mim” şehirlerinden iki tren hareket ederek birkaç gün sonra “Kaf” ve “Mim” 

şehirleri arasındaki bir “Lam”  istasyonunda karşılaşıyorlar. Bunlardan “Kaf” 

şehrinden kalkan tren günde 321 kilometre “Mim” şehrinden kalkan tren ise günde 

320 kilometre yol gitmiş olursa birbirlerine rast geldikleri “Lam” istasyonu “Kaf” 

ve “Mim” şehirlerinden kaçar kilometre uzak imiş?” 

Çocuk Dünyası, I(9), 9 Mayıs1329 [22 Mayıs 1913], s.10. 

Dergide yer alan bir baĢka soru çeĢidi ise “Fenni Sual” adı ile “Bilmece” 

baĢlığı altında sorulan fen bilgisi sorularıdır. Bu sorulara örnek Ģu Ģekildedir: 

“Güneş biliyorsunuz ki kışın dünyamıza daha yakındır. Acaba niçin böyle 

olduğu halde yazın daha çok ısınıyor da kışın o kadar ısınmıyor? (Cevap: Yazın 

günler uzun olduğundan güneş semamızda fazla uzun kalıyor. Hava tabakaları o 

nispette çok ısınıyor. Aynı zamanda güneşin ziyası yazın amuda geliyor. Hâlbuki 

kışın mailen geldiğinden birçok hava tabakalarından geçiyor. Böylece hararetini 

kısmen kaybediyor.” 

Çocuk Dünyası, I(2), 9 Kânunuevvel 1926, s.15.  

3.2.1. Bilmece Kavramı ve Tasnifleri 

Bilmeceler diğer halk edebiyatı ürünleri gibi bir toplumun dünya görüĢünü, 

düĢünce yapısını, müĢterek değerlerini ve kültürünü yansıtan sözlü edebiyat 

geleneğinin en eski ürünleridir. Almanca “rathsel”, Ġngilizce “riddle”, Amerikan 

Ġngilizcesi‟nde “quiz question”, Fransızca‟da “enigma”, Yunanca‟da “aininigma”, 
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Türkçe‟nin lehçelerinde ise genellikle “bil- ” ve “tap- ” fiillerinden gelen bilmece, 

bütün kültürlerde görülen bir halk edebiyatı ürünüdür. Dolayısıyla bilmece türünün 

tanımı bilim dünyasında yerli ve yabancı araĢtırmacılar tarafından çeĢitli Ģekillerde 

yapılmıĢtır. Bu tanımlardan ġükrü Elçin tarafından yapılan tanım Ģu Ģekildedir: 

 “Bilmeceler, tabiat unsurları ile bu unsurlara bağlı hadiseleri; insan, 

hayvan ve bitki gibi canlıları; eşyayı; akıl, zekâ veya güzellik nev’inden mücerred 

kavramlarla dini konu ve motifleri vb. kapalı bir şekilde yakın uzak münasebetler ve 

çağrışımlarla düşünce, muhakeme ve dikkatimize aksettirerek bulmayı hedef tutan 

kalıplaşmış sözlerdir.” (Elçin 2013: 607). 

R. D. Abraham ve A. Dundes birlikte kaleme aldıkları “Bilmeceler” baĢlıklı 

makalede bilmece türünü; “Kafa karışıklığı yaratmak veya cevabı bilmeyen kişilerin 

nüktedanlığını denemek amacıyla oluşturulmuş sorular.” Ģeklinde tanımlar 

(Abraham- Dundes 2015: 299- 312). 

ġ. Elçin “İnsanlığın ilk ve tabi mahsullerinden biri olan masallarda, atalar 

sözünde ve mukayese edecek medeniyet seviyesindeki geniş ve umumiyetle okumamış 

manilerde olduğu gibi ilk söyleyicilerini tespit edemediğimiz bilmeceler, iki fikri halk 

muhitlerinde ve bu muhitlerin sade ve yaşayan dillerinde doğmuşlardır.” der (Elçin 

2013: 608). Bu bağlamda manzum bilmecelerin kafiyeli ve ölçülü oluĢları onların 

ezberlenmelerini ve hatırda kalmalarını kolaylaĢtırıcı bir özelliktir. Bu durum da 

onların birincil sözlü kültür ortamında yaratılmıĢ olduklarını düĢündürmektedir. 

Ġlhan BaĢgöz ve Andreas Tietze‟nin birlikte hazırladıkları “Türk Bilmeceleri 

I ve II” adlı çalıĢmada çeĢitli bölgelerden derlenen bilmece metinleri beĢ baĢlık 

altında toplanmıĢ ve bu beĢ baĢlıkta kendi içinde alt bölümlere ayırmıĢtır. 

AraĢtırmacıların tasnifi Ģu Ģekildedir: 

 1) Tek KarĢılığı Olan Bilmeceler 

2) KarĢılıkları Birden Fazla Olan Bilmeceler  

A. Yazı 

B. Müzik Aletleri 

C. Hayvanlar 

D. Ġnsan Vücudu 

3) Bilgi Ölçen Bilmeceler  
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A. Hesap Bilmeceleri 

B. Soy Sop Bilmeceleri 

4) Sözcüğün Parçası Üzerine Kurulan Bilmeceler  

A. Yanıltıcı Sorular 

B. Harfler 

C. Sözcüğün Ayrı Anlamı Üzerine Kurulan Bilmeceler 

5) ġaka, Alay Bilmeceleri.  

A. Kurnaz Sorular 

 Çocuk Dünyası dergisinde 157 bilmece metni yayınlanmıĢtır. Dergide 

yayınlanan bilmeceleri sınıflandırırken, BaĢgöz ve Tietze‟nin yukarıdaki tasnifinden 

faydalandık. Bununla birlikte geleneksel bilmecelerin dıĢında kalan, düĢündürmeyi, 

Ģehir veya devlet adlarını öğretmeyi ya da bilinen bir Ģiirin mısralarını buldurmayı 

amaçlayan, derginin yazar kadrosu tarafından üretilmiĢ olduğunu düĢündüğümüz bir 

takım bilmecelerinde nüshalarda yer aldığını tespit ettik. Örneğin; “Ben altı harften 

mürekkep bir Osmanlı şehri ismiyim. Başımdan üç harfim bir yıldız ismi, son üç 

harfim bir Osmanlı kavmi adını gösterir. (Erzurum)”  (I/21, 1 Ağustos 1329). Bu tarz 

bilmeceleri de “Edebi Bilmeceler” baĢlığı altında sınıflandırdık. Bununla birlikte 

“Yağmur neden yekpare bir su halinde yağar? İnmiyor da tane tane dökülüyor?” 

(I/17, 24 Mart 1927) Ģeklinde derginin okurlarını araĢtırmaya yönelten fen bilgisi 

soruları da bilmeceler baĢlığı altında “Fenni Soru” olarak sorulmuĢtur. Bu Ģekilde 

hazırlanan bilmeceleri de “Fenni Bilmeceler” baĢlığı altında verdik. Bu bağlamda 

Çocuk Dünyası‟ndaki bilmeceleri BaĢgöz ve Tietze‟nin tasnifi esas alınarak 

sınıflandırdığımızda bilmecelerin dağılımı aĢağıdaki gibidir: 

I. Tek Karşılığı Olan Bilmeceler 

1. Çivi çivi kuĢlar  

Sahrada kıĢlar 

Kendi için çalıĢır 

Ellere bağıĢlar (Cevap: Arı )  

Çocuk Dünyası, I(1), 14 Mart 1329 [27 Mart 1913], s.8. 

 

2. Bir muabber kubbe gördüm 

Basıversem parlanır  
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Yarısı zer, yarısı billur 

Ġstersen canlanır 

Ġster canlı, ister cansız  

Hastayı dermanlatır (Cevap: Yumurta) 

Çocuk Dünyası, I(5)1, 11 Nisan 1329 [24 Nisan 1913], s.3. 

 

3. Kalenin ardı bedendir beden 

YeĢil bastım al çıktı, nedendir neden? (Cevap: Kına) 

Çocuk Dünyası, I(6), 18 Nisan 1329 [1 Mayıs 1913], s.7. 

 

4. ġu karĢıya bir kuĢ konmuĢ, kanatsız  

Ben onu tuttum topsuz, tüfeksiz  

Ben onu piĢirdim odsuz, ocaksız  

Ben onu yedim dilsiz, damaksız (Cevap: Gönül ) 

Çocuk Dünyası, I(12), 30 Mayıs1329 [12 Haziran 1913], s.7. 

 

5. Ahı geldi vahı geldi  

Dört ayaklı Ģahı geldi (Cevap Kedi) 

Çocuk Dünyası, I(12), 30 Mayıs1329 [12 Haziran 1913], s.7- 8. 

 

6. Ufacık mezar  

Dünyayı gezer (Cevap: Ayakkabı ) 

Çocuk Dünyası, I(12), 30 Mayıs1329 [12 Haziran 1913], s.8. 

 

7. Bir gümüĢten kale gördüm 

Hapis olunmuĢ onda âb 

Attı zerrin topunu 

Fethetti onu afitâb (Cevap: Buz ) 

Çocuk Dünyası, I(12), 30 Mayıs1329 [12 Haziran 1913], s.8. 

 

8. Aheste aheste  

Bülbül kafeste 

Yem yer su içmez  

Buda bir nevreste (Cevap: Ġpek böceği ) 
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Çocuk Dünyası, I(12), 30 Mayıs1329 [12 Haziran 1913], s.8. 

 

9. Ne yerdedir ne göktedir 

Cümle âlem içindedir (Cevap: Ayna ) 

Çocuk Dünyası, I(12), 30 Mayıs1329 [12 Haziran 1913], s.8. 

 

10. Altın sapı gümüĢtür 

Tak boynuna iliĢtir 

Benim sana söylediğim  

Bir yapraksız yemiĢtir (Cevap: Mantar ) 

Çocuk Dünyası, I(12), 30 Mayıs1329 [12 Haziran 1913], s.8. 

 

11. El ile yapılır  

Ete asılır (Cevap: Küpe ) 

Çocuk Dünyası, I(12), 30 Mayıs1329 [12 Haziran 1913], s.8. 

 

12. Yedi delikli tokmak 

Onu bilmeyen ahmak (Cevap: Kafa ) 

Çocuk Dünyası, I(12), 30 Mayıs1329 [12 Haziran 1913], s.8. 

 

13. Denize batar ıslanmaz (Cevap: GüneĢin ziyası ) 

Çocuk Dünyası, I(12), 30 Mayıs1329 [12 Haziran 1913], s.8. 

 

14. Uzun uzun urganlar  

Ucu benim elimde  

Bülbüller feryat eder 

Ruhu benim elimde  

Bir ağacı oymuĢlar 

Ġçine nağme koymuĢlar  

Ya gelmiĢ yalan söylemiĢ  

Kulacığını burmuĢlar (Cevap: Keman ) 

Çocuk Dünyası, I(12), 30 Mayıs1329 [12 Haziran 1913], s.8. 

 

15. Mavi göklerden indim  
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Al atlaslar giyindim 

Bugün mahzun olsam da 

Var yarından ümidim (Cevap: Osmanlı bayrağı ) 

Çocuk Dünyası, I(13), 6 Haziran 1329 [19 Haziran1913], s.8. 

 

16. Teptim tekerlendim 

Öptüm Ģekerlendi 

Bal ile badem 

Bir güzel âdem (Cevap: Kavun ) 

Çocuk Dünyası, I(13), 6 Haziran 1329 [19 Haziran1913], s.8. 

 

17. Allah yapar yapısını 

Demir açar kapısını (Cevap: Karpuz ) 

Çocuk Dünyası, I(13), 6 Haziran 1329 [19 Haziran1913], s.8. 

 

18. Bir avuç Ģeker  

Dünyayı gezer (Cevap: GüneĢ ) 

Çocuk Dünyası, I(13), 6 Haziran 1329 [19 Haziran1913], s.8. 

 

19. Sular harara gider  

Meyyit mezara gider 

Anası kırk içinde 

Oğlu pazara gider (Cevap: Bostan) 

Çocuk Dünyası, I(13), 6 Haziran 1329 [19 Haziran1913], s.8 

 

20. Yazı yazar kâtip değil  

Ağaca bakar adam değil 

Boynuzu var inek değil  

Yün taĢır eĢek değil (Cevap: Sümüklü böcek ) 

Çocuk Dünyası, I(13), 6 Haziran 1329 [19 Haziran1913], s.8. 

 

21. Ektim nohut  

Bitti söğüt  

Yaprağı dut  
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Kendi armut (Cevap: Pamuk ) 

Çocuk Dünyası, I(13), 6 Haziran 1329 [19 Haziran1913], s.8. 

 

22. TaĢtandır, demirdendir  

Yediği hep hamurdandır  

Dünya âlemi doyurur 

Kendi doymaz, nedendir? (Cevap: Değirmen ) 

Çocuk Dünyası, I(14), 13 Haziran 1329 [26 Haziran 1913], s.7. 

 

23. Kat kattır ama katmer değildir  

Kırmızıdır ama elma değildir (Cevap: Soğan ) 

Çocuk Dünyası, I(14), 13 Haziran 1329 [26 Haziran 1913], s.8. 

 

24. Bir küçücük mezar dede 

ġeytandan ders alır gece 

Türlü sazendeler çalar kapılma 

 Frenk kuyusu deryasına sokulma (Cevap: Sivrisinek ) 

Çocuk Dünyası, I(14), 13 Haziran 1329 [26 Haziran 1913], s.8. 

 

25. Bir muamma söyleyeyim ki âlemi hayran eder  

Bilse de bilmese de, âlem gelip seyran eder 

Üç diri gördüm, bir ölüyü sürüyüp gider 

Dirilir sakıt olur, söyleyip gider (Cevap: Öküz arabası ) 

 Çocuk Dünyası, I(14), 13 Haziran 1329 [26 Haziran 1913], s.8. 

 

26. Cum cum çukurda mısın? 

Ak pak yumurta mısın?  

Hanımlar seyre gitti 

Sen hala burada mısın? (Cevap: Dondurma ) 

Çocuk Dünyası, I(14), 13 Haziran 1329 [26 Haziran 1913], s.8. 

 

27. YeĢildir abası 

Sarıdır libası  

Kırk deliği var 
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Ġçinde iliği var (Cevap: Badem ) 

Çocuk Dünyası, I(15), 20 Haziran 1329 [3 Temmuz1913], s.8 

 

28. Elsiz ayaksız 

Çıkar merdivensiz (Cevap: Duman ) 

Çocuk Dünyası, I(15), 20 Haziran 1329 [3 Temmuz1913], s.8. 

 

29. ÇarĢıdan aldım bir tane 

Eve geldim yüz tane (Cevap: Nar ) 

Çocuk Dünyası, I(15), 20 Haziran 1329 [3 Temmuz1913], s.8. 

 

30. Ne idim ne idim  

Samur kürklü bey idim  

Felek beni ĢaĢırttı 

Süprüntülüğe düĢürdü (Cevap: Kestane ) 

Çocuk Dünyası, I(15), 20 Haziran 1329 [3 Temmuz1913], s.8. 

 

31. Kırk delikli bezeler 

Bizi gizler sizi gözler (Cevap: Kafes ) 

Çocuk Dünyası, I(15), 20 Haziran 1329 [3 Temmuz1913], s.8. 

 

32. Yapılmadık duvar üstünde 

Doğmadık çocuk oturuyor 

Ekilmeden bostana basma diye haykırıyor (Cevap: Yalan ) 

Çocuk Dünyası, I(15), 20 Haziran 1329 [3 Temmuz1913], s.8. 

 

33. YeĢil taht üstünde oturmuĢ bir peri 

Lal, mercana benzer lebleri 

Bir iki nevreste ile sohbet ederken  

Geldi rakip vurdu hançeri (Cevap: Gül ) 

Çocuk Dünyası, I(15), 20 Haziran 1329 [3 Temmuz1913], s.8. 

 

34. Bir münevver nesne gördüm 

Boyu benzer minareye 

Gecesi ay günü yıldız  
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Bir padiĢah bir de o kız (Cevap: Kız Kalesi ) 

Çocuk Dünyası, I(15), 20 Haziran 1329 [3 Temmuz1913], s.8. 

 

35. Bir kuyu var 

Ġçinde yılan var  

Ağzında mercan var (Cevap: Gaz lambası ) 

Çocuk Dünyası, I(15), 20 Haziran 1329 [3 Temmuz1913], s.8. 

 

36. Felek kabzeylemiĢ altın Ģamdanı 

 GümüĢ pervaneler tutmuĢ cihanı (Cevap: Edirne ) 

Çocuk Dünyası, I(17), 4 Temmuz 1329 [17 Temmuz 1913], dıĢ kapak. 

 

 

37. Dereden karĢıya gölgesiz geçer (Cevap: Ses ) 

Çocuk Dünyası, I(19), 18 Temmuz 1329 [31 Temmuz 1913], s.8. 

 

38. Bir küçücük mil taĢı 

Ġçinde beyler aĢı 

PiĢirirsen aĢ olur 

PiĢirmezsen kuĢ olur (Cevap: Yumurta ) 

Çocuk Dünyası, I(19), 18 Temmuz 1329 [31 Temmuz 1913], s.8. 

 

39. Mavi atlas  

Ġğne batmaz 

Terzi biçmez  

Makas kesmez (Cevap: Sema ) 

Çocuk Dünyası, I(19), 18 Temmuz 1329 [31 Temmuz 1913], s.8. 

 

40. Uzak uzak yollardan bir acayip kuĢ gelir  

Kırma badem dilleri söyledikçe hoĢ gelir (Cevap: Mektup ) 

Çocuk Dünyası, I(20), 25 Temmuz 1329 [7 Ağustos 1913], s.8. 

 

41. Babası bükrüm hoca 

Anası yayvan kadın 

Kızı güzellerden güzel 
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Oğlu meclislerde gezer (Cevap: Üzüm ) 

Çocuk Dünyası, I(20), 25 Temmuz 1329 [7 Ağustos 1913], s.8. 

 

42. Bülbül damağı ferace iniĢli yokuĢlu vefa dikiĢli 

…yürüyüĢlü kereviz sallanıĢlı berber oğlanı 

 Köpüklü su dökme çocuklu hanım geçecek (Cevap: Sümüklü böcek ) 

Çocuk Dünyası, I(20), 25 Temmuz 1329 [7 Ağustos 1913], s.8. 

 

43. Ey melidi melidi Kapı üstünde kilidi 

AkĢam size gelen kim idi (Cevap: Uyku ) 

Çocuk Dünyası, I(20), 25 Temmuz 1329 [7 Ağustos 1913], s.8. 

 

44. Nar danesi nur tanesi  

Dört köĢenin bir tanesi (Cevap: Gelin ) 

Çocuk Dünyası, I(20), 25 Temmuz 1329 [7 Ağustos 1913], s.8. 

 

45. Bir kuĢum var havayı 

Yüksek yapar yuvayı 

Değme kuĢlar yapamaz  

Kuyumcular döğemez (Cevap: Örümcek yuvası ) 

Çocuk Dünyası, I(20), 25 Temmuz 1329 [7 Ağustos 1913], s.8. 

 

46. Ol nedir ki çeĢmi var parmak gibi  

Giydiği ak goncayı zambak gibi 

Alınca altın külahı baĢına 

Durmaz akar gözyaĢı ırmak gibi (Cevap: Mum ) 

Çocuk Dünyası, I(20), 25 Temmuz 1329 [7 Ağustos 1913], s.8. 

 

47. Elim elim ibriĢim  

Elimdedir gümüĢüm  

Makasla getir biçeyim  

ArĢın getir ölçeyim  

Yedi derya içinde 

Sırça saray açayım  
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Sırça saray içine 

Hanım yengem yaraĢır  

Hanım yengem üstünde  

Çifte bülbül dolaĢır 

Sinesine hançer saplasam  

Elime kan bulaĢır (Cevap: Tahtakurusu ) 

Çocuk Dünyası, I(21), 1 Ağustos 1329 [14 Ağustos 1913], s.6. 

 

48. ġu karĢıda nesne gördüm 

Ġki kale iki renk 

Gâh sulh olur, gâh cenk 

Sulh olursa yıkılır viran olur 

Cenk olursa yapılır mamur olur (Cevap: Tarla ) 

Çocuk Dünyası, I(21), 1 Ağustos 1329 [14 Ağustos 1913], s.6. 

 

49. Attım rafa  

Bir kuru kafa  

Yemesi tatlı 

Maymun suratlı (Cevap: Hindistan cevizi ) 

Çocuk Dünyası, I(21), 1 Ağustos 1329 [14 Ağustos 1913], s.6. 

 

50. BaĢı yeĢil emir değil 

Üstü kara kömür değil  

Ġçi beyaz peynir değil 

Kuyruğu uzun fare değil (Cevap: Bayır turpu ) 

Çocuk Dünyası, I(21), 1 Ağustos 1329 [14 Ağustos 1913], s.6- 7. 

 

51. Dam üstünde yarım ekmek (Cevap: Ay ) 

Çocuk Dünyası, I(21), 1 Ağustos 1329 [14 Ağustos 1913], s.7. 

 

52. Kapıdan içeriye hay ettim 

Yükümü yüküne tay ettim 

Bir elmayı kırk kiĢiye pay ettim (Cevap: Selam verip almak ) 

Çocuk Dünyası, I(21), 1 Ağustos 1329 [ 14 Ağustos 1913], s.7. 
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53. MüĢkili müĢkil açar 

MüĢgülü üç gül açar  

Günde bir saatte iki  

Haftada üç gül açar (Cevap: Nokta ) 

Çocuk Dünyası, I(21), 1 Ağustos 1329 [14 Ağustos 1913], s.7. 

 

54. MüĢkili iĢkil 

ĠĢkili müĢkil açar 

Haftada üç 

Senede bir gül açar (Cevap: Nokta) 

Çocuk Dünyası, I(44), 9 Kanun- u Sani1329 [22 Ocak 1914], dıĢ kapak. 

 

55. Karaoğlan ağaca binmiĢ,  

BaĢ aĢağı gelmiĢ, 

“DüĢüyorum!”  

Diye bağırırmıĢ. (Cevap: Zeytin ) 

Çocuk Dünyası, I(45),16 Kanun- u Sani1329 [29 Ocak 1914], dıĢ kapak. 

 

56. Üç biraderler  

Kevakipzâdeler 

Biri havada gezer 

Biri deryada yüzer 

Biri haki paya yüz sürer (Cevap: Cemre) 

Çocuk Dünyası, I(49), ġubat1329 [1913], dıĢ kapak. 

 

57. Zararın çok, faydan yok  

Nedir halka kederin 

Ekti seni, biçti seni 

O hayırsız pederin (Cevap: ?) 

Çocuk Dünyası, II(52), 6 Mart1330 [19 Mart 1913], s.16. 

 

58. Bahar olur açılır 

HoĢ kokusu saçılır 



 

64 

 

Yaprakları kırmızı 

Andırır atlas bezi 

En çok Mayısta olur (Cevap: ?) 

Çocuk Dünyası, II(58), 6 Mart1330 [19 Mart 1914], s.16. 

 

59. Minareden attım kırılmadı  

Suya attım kırıldı (Cevap: Kâğıt ) 

Çocuk Dünyası, II(59), 6 Mart1330 [ 19 Mart 1913], s.16. 

 

60. Bir derin kuyu 

Acıdır suyu Ġçinde yılan 

Ağzında mercan (Cevap: Gaz lambası) 

 Çocuk Dünyası, II(66), 12Haziran 1330 [25 Haziran 1914], s.16. 

 

61. Bir karıyla bir koca 

Karı der ki: hey koca  

Ġstanbul bucak bucak  

Ġçinde bir sandıcak 

Mırmır eder her gece 

Acep Ġstanbul nice  

Çevresi mermer ocak 

Ġçi türlü boncucak (Cevap: Nar) 

Çocuk Dünyası, II(66), 12Haziran 1330 [25 Haziran 1914], s.16. 

 

62. Ġstanbul‟dan çektim kılıcı  

Halep‟ten çıktı bir ucu (Cevap: ġimĢek) 

Çocuk Dünyası, II(72), 24 Temmuz 1330 [6 Ağustos 1914], s.16. 

 

 

63. Duvardan atladı 

KomĢuda yumurtladı (Cevap: Kabak) 

Çocuk Dünyası, II(84), 4 Temmuz 1334 [4 Temmuz 1918], dıĢ kapak. 

 

64. Avcı bir hayvan biliyormuĢ 

YaĢıyor fakat kanı yokmuĢ 



 

65 

 

ĠĢitiyor fakat kulağı yokmuĢ 

KoĢuyor fakat bacağı yokmuĢ (Cevap: ?) 

Çocuk Dünyası, II(91), 21 TeĢrinisani 1334 [21 Kasım 1918], kapak. 

 

65. Nedir ki? Dün mevcuttu, Yarın da mevcut olacak? (Cevap: Bugün)  

Çocuk Dünyası, I(24), 12 Mayıs 1927. 

 

66. Nedir ki? Daima yürür. Köprülerden durmadan geçer. Fakat hiç birini 

değiĢtirmez? (Cevap: Nehir) 

Çocuk Dünyası, I(24), 12 Mayıs 1927. 

 

67. Benim demir diĢlerim var. Yerken daima bağırırım. Ekseriya bana yiyecek 

verenleri ısırırım. Ben neyim? (Cevap: Testere)  

Çocuk Dünyası, I(25), 19 Mayıs 1927, s. 13. 

 

68. Yengeç canlı iken siyah, ölüyken kırmızıdır. Ben bilakis kırmızıyken bana 

hiç dokunmayınız. Sonra canınızı yakarım. Ben neyim? (Cevap: Kömür)  

Çocuk Dünyası, I(25), 19 Mayıs 1927, s. 13. 

 

69. Ben suların üzerinden en ağır cisimleri geçiririm. Fakat hiç hareket etmem. 

Ben neyim? (Cevap: Köprü)  

Çocuk Dünyası, I(25), 19 Mayıs 1927, s. 13. 

 

70. Hava aydınlıkken ben karanlığım. Soğukken ben sıcağım. Sıcakken ben 

soğuğum. Ben neyim? (Cevap: Mahzen) 

 Çocuk Dünyası, I(25), 19 Mayıs 1927, s. 13. 

 

71. Ben beyaz küçük bir evceğizim. Ne kapım var ne de pencerem. Benden 

çıkmak isteyenler duvarımı delmeye mecburdurlar. Ben neyim? (Cevap: 

Yumurta- Koza) 

Çocuk Dünyası, I(23), 5 Mayıs 1927, numarasız sayfa. 

 

72. Ben Neyim? Hem yaĢatır, hem yakarım. Benden doğar kıĢ, bahar, yaz. Ta 

ezelden beri varım. Ben olmasam hayat olmaz (Cevap: GüneĢ)  
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Çocuk Dünyası, I(21), 21 Nisan 1927, numarasız sayfa. 

 

73. Ben evvela kar gibi beyazım. Sonra ot gibi yeĢil. Nihayet kan kırmızı. 

Çocuklar beni çok sever. Ben neyim? 

 Çocuk Dünyası, I(24), 12 Mayıs 1927, numarasız sayfa. 

 

74. Biz iki kardeĢiz. Her Ģeyi görürüz. Fakat ne birbirimizi hatta ne de kendimizi 

göremeyiz. Bizi bilin bakalım? (Cevap: Göz)  

Çocuk Dünyası, I(26), 26 Mayıs 1927, numarasız sayfa. 

 

75. En çabuk resim yapan ressam kimdir? Cevap (Cevap:  Ayna) 

 Çocuk Dünyası, I(26), 26 Mayıs 1927. 

 

76. Babam dikenlidir, annemde siyah. Hâlbuki ben dünyaya geldiğim zaman 

bembeyazım. Acaba neyim? (Cevap:  Kestane)  

Çocuk Dünyası, I(26), 26 Mayıs 1927. 

 

77. Nasıl Ģeydir ki onu gördüğümüz zaman görmeyiz. Görmediğimiz zaman 

görürüz? (Cevap: Karanlık) 

Çocuk Dünyası, I(19), 7 Nisan 1927, s.10 

 

78. ÇarĢıdan aldım kapkara, eve getirdim kıpkırmızı? (Cevap: Kömür)  

Çocuk Dünyası, I(14), 3 Mart 1927, numarasız sayfa. 

 

II. Karşılıkları Birden Çok Olan Bilmeceler 

A. Yazı 

79. Aktır tarlası 

Karadır tahtası 

 El ile eğilir 

Dil ile biçilir (Cevap: Okumak ve yazmak, yazı ve kitap ) 

Çocuk Dünyası, I(9), 9 Mayıs1329 [22 Mayıs 1913], dıĢ kapak. 

B. Müzik Aletleri 

80. Bir ağacı oymuĢlar 
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Ġçine nağme koymuĢlar  

Ya gelmiĢ yalan söylemiĢ,  

Kulacığı burmuĢlar (Cevap: Ud, keman gibi saz çalgılarıdır.) 

Çocuk Dünyası, I(11), 23Mayıs1329 [5 Haziran 1913], dıĢ kapak. 

C. Hayvanlar 

81. Çayda çapıldar  

MeĢede gürülder 

Obada ferman Köyde…( Cevap: Balık, aslan, köpek, horoz ) 

Çocuk Dünyası, I(21), 1 Ağustos 1329/1913], s.7. 

D. İnsan Vücudu 

82. Altı sivri kaya 

Üstü bakkal dükkânı 

Sonra horhor çeĢmesi 

Aynacılar, kemancılar, fil yokuĢu  

Hastane çayırı ( Cevap: Çene, ağız, burun, göz, kaĢ, alın ve saçlar ) 

Çocuk Dünyası, I(29), 26 Eylül 1329 [9 Ekim 1913], dıĢ kapak. 

III. Bilgi Ölçen Bilmeceler 

A. Hesap Bilmeceleri 

83. Bir sürü kaz havada uçuyorlardı. Bir tek kaz bunlara rast geldi. Sürü ile uçan 

kazlar: 

- Selâmünaleyküm tek kaz, dediler. Tek kaz: 

- Ve aleykümselâm yüz kazlar, diye cevap verdi. 

- Sen bizim yüz kazlar olduğumuzu nereden anladın? 

- Çokluğunuzdan! 

- Fakat biz yüz kaz değiliz. Bir bizim kadar birde bizim yarımız kadar, bir de 

bizim dörtte birimiz kadar kaz gelse, sende bunlara katılsan biz o zaman yüz 

kaz oluruz. Acaba bu sözü ile uçan kaz kaç tane imiĢ? (Cevap: 26) 

Çocuk Dünyası, I(2),21 Mart 1329 [3 Nisan 1913], s.8. 

 

84. Ġki çocuğun “213” cevizi vardı. Birinci çocuk cevizlerinden “8” tanesini 

yedikten sonra kendisinde, arkadaĢının cevizlerinden iki kere daha çok ceviz 

kaldı. Acaba her iki çocuğun kaçar cevizi vardı? (Cevap: ?) 
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Çocuk Dünyası, I(6), 18 Nisan 1329[1 Mayıs 1913], s.7. 

 

85. “K” Ģehri ile “M” Ģehri arası “2164” kilometredir. Aynı zamanda “K” ve “M” 

Ģehirlerinden iki tren hareket ederek birkaç gün sonra “K” ve “M” Ģehirleri 

arasındaki bir “L” istasyonunda karĢılaĢıyorlar. Bunlardan “K” Ģehrinden 

kalkan tren günde 321 kilometre “M” Ģehrinden kalkan tren ise günde 320 

kilometre yol gitmiĢ olursa birbirlerine rast geldikleri “L” istasyonu “K” ve 

“M” Ģehirlerinden kaçar kilometre uzak imiĢ? 

Çocuk Dünyası, I(9), 9 Mayıs1329 [22 Mayıs 1913], s.10 

 

86. Üç kardeĢin yaĢları mecmuu kırktır. Bunlardan ortancası küçükten üç yaĢ, 

büyüğü ortancadan iki yaĢ büyük olduğuna göre her biri kaç yaĢındadır? 

(Cevap: Küçük biraderin yaĢı 12, ortancanın 15, büyüğün 17‟dir.) 

Çocuk Dünyası, I(11), 23Mayıs1329 [5 Haziran1913], dıĢ kapak. 

 

87. Ġki kardeĢin yaĢları mecmuu 68 olup büyüğü küçüğünden beĢ kere daha 

büyükmüĢ. Acaba her biri kaçar yaĢındadır? 

Çocuk Dünyası, I(15), 20 Haziran 1329 [3 Temmuz 1913], dıĢ kapak. 

 

88. Bir at, bir inek ve bir koyun için 175 mecidiye para verdiler. Fakat ata 

nispetle inek için üç kere, koyun için on sekiz kere daha az para verilirse her 

hayvana kaç mecidiye verilmiĢ olur? 

Çocuk Dünyası, I(16), 27 Haziran 1329 [10 Temmuz 1913], dıĢ kapak. 

 

89. 3 5 8 

Okka okka okka 

Sekiz okkalık güğüm süt ile doludur. Üç ve beĢ okkalık kapları kullanarak iki 

müsavi parçaya ayırınız. Yani beĢ ve sekiz okkalık kaplarda dört okkalık süt 

meydana gelsin. 

Çocuk Dünyası, I(27), 12 Eylül 1329 [25 Eylül 1913], dıĢ kapak. 

 

90. Bir terzinin 156 arĢın çuhası var. Terzi, bunun günde ancak iki arĢınını 

kesiyor. Kaç günde tekmil çuhayı kesecektir? (Cevap: Yedi günde 

kesecektir.) 

Çocuk Dünyası, I(28),19 Eylül 1329 [2 Ekim 1913], dıĢ kapak. 
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91. Bir fakir kadının MemiĢ, Gündüz, Dursun isminde üç oğlu iki tane de paltosu 

var. KıĢın bir ay zarfında bu iki paltoyu üç oğluna yirmiĢer gün müddetle 

giydirirmiĢ. AnlaĢılmadı mı? (Cevap: MemiĢ‟le Gündüz paltoları onar gün 

giydikten sonra Gündüz‟ün paltosunu Dursun giyer. MemiĢ Dursun‟la 

beraber on gün daha giyip paltosunu Gündüz‟e verir ve ay nihayetine kadar 

da Dursun‟la Gündüz giyerler. Bu suretle üçü de yirmiĢer gün giymiĢ olur.) 

Çocuk Dünyası, I(30), 3 TeĢrin-i Evvel1329 [16 Ekim 1913], dıĢ kapak. 

 

92. Üç kabımız var. Birincisi 3, ikincisi7, üçüncüsü 10 okkadır. 10 okkalık kap 

süt ile dolu. Diğerleri boĢ. Fakat bu sütün yarısını baĢka yere vereceğiz. 

Elimizde ise terazi yok. Bunu nasıl taksim edelim ki 7 okkalık kaba 5 okka 

süt koyalım ve 10 okkalık kapta da 5 okka süt kalsın. (Cevap: ?) 

Çocuk Dünyası, II(87), 22 Ağustos 1334 [22 Ağustos 1918],dıĢ kapak. 

 

93. Kanadı kırık bir kuĢ yerde dururken üzerinden bir küme kuĢ geçmiĢ. Kanadı 

kırık kuĢ “Ey yüz kuĢlar beni de götürünüz” diye bağırmıĢ. KuĢlar kanadı 

kırık kuĢun yanına inmiĢler. “Biz yüz kuĢ değiliz. Bir biz, bir de bizim kadar, 

bir de yarımız kadar, bir de yarımızın yarısı kadar daha olursa o vakit bir de 

sen tamam yüz oluruz” demiĢler. Acaba bu gelenler kaç kuĢtur? (Cevap: Yüz 

Kaz) 

Çocuk Dünyası, II(90), 1 TeĢrinisani 1334 [1 Kasım 1918], dıĢ kapak. 

 

94. Ġkiden dokuza kadar rakamları sırayla diziniz. 2 3 4 5 6 7 8 9 ġimdi bunu öyle 

bir rakamla darp ediniz ki neticede çıkacak adedin bütün rakamları 8 olsun.  

Çocuk Dünyası, I(9), 27 Kânunusani 1927, s.15. 

 

95. 3 mislinden 3 çıkınca 3 kalan rakam nedir? (Cevap: 2‟dir.) 

Çocuk Dünyası, I(10), 3 ġubat 1927, s.15. 

 

96. Bir sümüklüböcek 7 metre uzunluğunda bir duvara çıkmak istiyor. Sabahtan 

akĢama kadar 4 metre çıkabiliyor. Fakat gece olunca çıktığı yerden 3 metre 

aĢağıya düĢüyor. Bu haliyle acaba kaç gün sonra kendisini duvarın üstünde 

bulacaktır? (Cevap: Sümüklüböcek dört günde duvarın üstüne çıkar. Çünkü 

birinci gün dört metre çıkıyor üç metre düĢüyor. Demek ki bir metre 

kazanıyor. Ġkinci günde bir metre kazanıyor, üçüncü günde bir metre 

kazanınca üç metre çıkmıĢ oluyor. Dördüncü gün dört metre çıkınca artık 
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kendisini duvarın üstünde buluyor. Zaten maksat duvarın üstüne çıkmaktır.  

Çocuk Dünyası, I(13), 24 ġubat 1927, s. 14. 

 

97. Sağ elimdeki leblebi sol elimdekinin iki mislidir. Fakat sağdan sola bir 

leblebi koyarsam iki elimdeki müsavi olur. Acaba kaçar leblebi var? (Cevap: 

4 ve 2 leblebi)  

Çocuk Dünyası, I(18), 31 Mart 1927, numarasız sayfa. 

 

98. Bir rakam bulunuz ki kendi nefesiyle darp edildiği vakitte, cem edildiği 

vakitte yekûn aynı olsun. (Cevap: 2‟dir.) 

Çocuk Dünyası, I(15), 10 Mart 1927, numarasız sayfa. 

 

B. Soy Sop Bilmeceleri 

99. Babam benim babamdır, ben babamın kızıyım. ġimdi babam benim oğlum 

oldu, ben babamın annesiyim. (Cevap: Vaktiyle Çin‟de bir adamı açlıktan 

ölmek cezasına mahkûm ederler. Mahkûmun bir kızı varmıĢ, her gün pederini 

görmeye gelirmiĢ. Kız hapishaneye girerken üstünü baĢını aradıklarından 

babasına bir Ģey götüremezmiĢ. Bir ay bu hal devam eder. Herkes mahkûmun 

ölmediğini hatta zayıflamadığını görüp hayret eyler. Nihayet, kızın her gün 

babasını emzirdiği anlaĢılır ve kızın bu Ģefkati herkesi müteessir ettiğinden 

mahkûm af olunur.) 

Çocuk Dünyası, I(4), 28 Mart 1329 [10 Nisan 1913], s. 7. 

 

IV. Sözcüğün parçaları Üzerine Kurulu Olanlar 

A. Yanıltıcı Sorular 

100. 1325 senesi Kânunusanisi‟nin yirmi birinci günü yaramaz ve zalim dört 

çocuk zavallı bir fino köpeğini bütün ayaklarını ve kuyruğunu kestiler. Bir 

havuza attılar… Acaba köpek ne oldu? (Cevap: Boğuldu ) 

Çocuk Dünyası, I(31), 10 TeĢrin-i Evvel1329 [ 23 Ekim 1913], dıĢ kapak. 

 

101. Kadı kızı ile müftü haremi sahraya çıkmıĢlar. Bir karpuzu dörde bölmüĢler. 

Hepsi yemiĢ bir dilim artmıĢ. (Cevap: Kadının kızı müftünün haremi imiĢ.) 

Çocuk Dünyası, I(19), 18 Temmuz 1329 [31 Temmuz 1913], s.8. 
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102. Bir buçuk, iki buçuk daha kaç eder?  

Çocuk Dünyası, I(46), 23 Kanun- u Sani1329 [5 ġubat 1914], dıĢ kapak. 

 

103. Ġki at bir çayırda otluyordu. Bu atlardan birisinin kuyruğu uzun, diğerinin 

kesik idi. Her iki at birer saat otladılar. Acaba hangi at daha çok ot yedi ve 

niçin? (Cevap: Onlardan uzun kuyruklusu daha çok yedi. Çünkü kuyruğu 

uzun olduğundan sineklerini rahatça kovalayarak otunu yedi. Diğerinin ki 

kısa olduğundan kendisini rahatsız eden sinekleri kovalamaya kuyruğu 

yetiĢmedi ve ara sıra otunu bırakarak baĢını iki tarafına uzatmaya mecbur 

oldu. ) 

Çocuk Dünyası, I(33), 24 TeĢrin-i Evvel1329 [6 Kasım 1913], dıĢ kapak 

 

104. Hangi çiçeğin karnında büyük bir hayvan oturur? (Cevap: Karan- fil ) 

Çocuk Dünyası, I(34), 31TeĢrin-i Evvel1329 [13 Kasım 1913], dıĢ kapak. 

 

105. Ölmeden mezara hangi hayvan girer?  

Çocuk Dünyası, II(60), 1 Mayıs1330 [14 Mayıs 1913], s.16. 

 

106. Bademden büyük olmadığı halde bir odayı kaplayan Ģey nedir? 

Çocuk Dünyası, II(61), 8 Mayıs1330 [1913], s.16. 

 

107. Bir Osmanlı altını ile bir gümüĢ mecidiye arasında ne fark vardır? (Cevap: 80 

kuruĢ fark vardır.) 

Çocuk Dünyası, II(83), 20 Haziran 1334 [20 Haziran 1918], dıĢ kapak. 

 

108. Öğrenmeden tüm lisanları kim konuĢur? (Cevap: Aksi seda) 

Çocuk Dünyası, II(83), 20 Haziran 1334 [20 Haziran 1918], dıĢ kapak. 

 

109. Hangi kralın tacı büyüktür? (Cevap: Hangi kralın baĢı büyükse onun tacı 

büyüktür.) 

Çocuk Dünyası, II(86), 1 Ağustos 1334 [1 Ağustos 1918], dıĢ kapak.  

 

110. Dünyada en kuvvetli insandan gayri hangi hayvandır? (Cevap: Sümüklü 

böcek. Çünkü evini sırtında taĢır.) 

Çocuk Dünyası, II(88), 5 Eylül 1334 [5 Eylül 1918], dıĢ kapak. 
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111. Ġnsanların gezemediği hangi yol vardır? (Cevap: Samanyolu) 

Çocuk Dünyası, II(88), 5 Eylül 1334 [5 Eylül 1918], dıĢ kapak. 

 

112. Yalnız gündüzleri görünüp, geceleri görünmeyen Ģeyler nedir? (Cevap: 

Yıldızlar) 

Çocuk Dünyası, II(88), 5 Eylül 1334 [5 Eylül 1918], dıĢ kapak. 

 

113. Pek kuvvetli fakat ülkesiz padiĢah kimdir? 

Çocuk Dünyası, II(92), 5 Kânunuevvel 1334 [5 Aralık 1918], kapak. 

 

114. Bir tebeĢirle hem kırmızı hem beyaz hem mavi nasıl yazılır? 

Çocuk Dünyası, II(89), 26 Eylül 1334 [26 Eylül 1918], dıĢ kapak. 

 

115. Biliyorsunuz ki bir adam bir iĢi dört günde görürse iki adam aynı iĢi iki günde 

görür. ġimdi: bir adam yayan olarak buradan Edirne‟ye altı günde gidiyor. 

Acaba iki adam beraber gitseler kaç günde giderler? (Cevap: Ġkisi de aynı 

günde gider.) 

Çocuk Dünyası, I(8), 20 Kânunusani 1927, s.15. 

 

116. Dört köĢe bir oda var. Bu odanın her köĢesinde bir kedi, her kedinin 

karĢısında da üçer kedi var. Acaba odada kaç kedi var? (Cevap: Odada 4 kedi 

vardır.) 

Çocuk Dünyası, I(17), 24 Mart 1927 

 

117. Lütfü Bey‟in beĢ kızı var. Her kızın bir erkek kardeĢi var. Acaba Lütfü 

Bey‟in kaç evladı var? (Cevap: 6) 

Çocuk Dünyası, I(20), 14 Nisan 1927 

B. Harfler 

118. Badem ağacının dalı ne Ģekildedir? (Cevap: Badem kelimesindeki “د” 

Ģeklindedir. ) 

Çocuk Dünyası, I(48), 23 Kanun- u Sani1329 [5 ġubat 1913], dıĢ kapak. 

 

119. Ġzmir‟in ortasında ne vardır? (Cevap: “m” harfi vardır. ) 
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Çocuk Dünyası, II(83), 20 Haziran 1334 [20 Haziran 1918], dıĢ kapak. 

 

C. Sözcüğün Ayrı Anlamı Üzerine Kurulan Bilmeceler 

120. Ġp uzun, kan kırmızı, kadı kavuğundan büyük, fındıkkabuğuna sığar da, han 

kapısından sığmaz? (Cevap: Ġp elbette uzundur, kan tabiatıyla kırmızıdır, 

fındığın kendi kabuğuna girip hanın kendi kapısından sığmayacağı aĢikârdır.) 

Çocuk Dünyası, I(15), 20 Haziran 1329 [3 Temmuz 1913], dıĢ kapak. 

 

121. Hangi kelime daima yanlıĢ yazılır? (Cevap: YanlıĢ) 

Çocuk Dünyası, I(19), 7 Nisan 1927, numarasız sayfa. 

V. Şaka Alay Bilmeceleri 

A. Kurnaz Sorular 

122. Annemin annesinin, babamın kayınvalidesinin, benim büyük annemin 

kulaklarının mecmu ne kadardır? (Cevap: Ġki ) 

Çocuk Dünyası, I(19), 18 Temmuz 1329 [31 Temmuz 1913], s.8. 

 

123. Marmara Denizi‟nin dibindeki taĢ nasıldır? (Cevap: Islaktır ) 

Çocuk Dünyası, I(8), 2 Mayıs1329 [15 Mayıs 1913], dıĢ kapak. 

 

124. Karadeniz‟e kırmızı bir taĢ atarsanız bu taĢ ne olur? Cevap (Karadeniz‟e ister 

kırmızı, ister beyaz hulasa nasıl olursa olsun bir taĢ atınca bu taĢ ıslanır sonra 

da batar.) 

Çocuk Dünyası, I(1), 2 Kânunuevvel 1926, s.15. 

 

125. Tüyden hafif olduğu halde beĢ dakika tutamayacağınız Ģey nedir? (Cevap 

Tüyden hafif olduğu halde beĢ dakika tutamayacağınız Ģey nefesinizdir.) 

Çocuk Dünyası, I(2), 9 Kânunuevvel 1926, s.15. 

 

126. Bir nehrin bir tarafından diğer tarafına gölge yapmaksızın geçebilen kimdir? 

(Cevap: Çıngırak sesi) 

Çocuk Dünyası, I(24), 12 Mayıs 1927. 

 

127. Bir fil ile bir zürafa arasında ne fark vardır? (Cevap: Filin hortumu aĢağı, 

zürafanın boynu yukarı uzamıĢtır.)  
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Çocuk Dünyası, I(24), 12 Mayıs 1927. 

 

 

128. Çamur sıçratmaksızın suya düĢebilen Ģey nedir? (Cevap: GüneĢin ziyası)  

Çocuk Dünyası, I(24), 12 Mayıs 1927. 

 

129. TaĢsız ve tahtasız köprü yapabilen kimdir? (Cevap: ġiddetli soğuk)  

Çocuk Dünyası, I(24), 12 Mayıs 1927. 

 

130. Harp zamanı en soğukkanlı kimlerdir? (Cevap: Mermiler. Çünkü ıslık 

çalarlar. ) 

Çocuk Dünyası, I(24), 12 Mayıs 1927. 

 

 

131. Oğlum Marmara Denizi nerededir? (Cevap: Haritadadır.)  

Çocuk Dünyası, I(26), 26 Mayıs 1927. 

 

132. Sütün lezzeti nerede en iyidir? (Cevap: Ağızda)  

 Çocuk Dünyası, I(26), 26 Mayıs 1927. 

 

 

133. Oğlum söyle bakalım dünya niçin güneĢin etrafında dönüyor? (Cevap: Gayet 

kolay. Eğer dönmese bir tarafı diğer tarafından daha fazla kızarır.)  

Çocuk Dünyası, I(19), 7 Nisan 1927, s.10. 

 

134. Hangi atlardır ki üzerlerine binilir, yorulmadan koĢarlar ve hiçbir Ģey 

yemezler? (Cevap: ?) 

Çocuk Dünyası, I(25), 19 Mayıs 1927, s. 13. 

 

135. En büyük kuĢ hangisidir? (Cevap: En büyük kuĢ devekuĢudur.) 

Çocuk Dünyası, I(3), 16 Kânunuevvel 1926, s.15 

 

136. En uzun boylu hayvan hangisidir? (Cevap: En uzun boyunlu hayvan 

zürafadır.) 

Çocuk Dünyası, I(4), 23 Kânunuevvel 1926, s.15. 

VI. Edebi Bilmeceler 

137. Ben yedi harfli bir ülkeyim, mazim Ģanlı, halim matemli, istikbalim 
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saadetlidir. Ġlk harfimle son harfim göktedir. BaĢtan üç harfim kadar 

sevilirsem yükselirim.(Cevap: Anadolu ) 

Çocuk Dünyası, I(16), 27 Haziran 1329 [10 Temmuz 1913], dıĢ kapak. 

 

138. Dört harfli bir kelimenin üçüncü harfi (Ayın) olduğu takdirde vesait-i 

nakliyede daima aranılan bir meziyeti, (Kaf) olduğu takdirde de serseri ve 

sabıkalı eĢhasın alelekser irtikâp ettikleri bir fiili mazmunu ifade etsin. ( 

Cevap: Sürat, sirkat ) 

Çocuk Dünyası, I(19), 18 Temmuz 1329 [31 Temmuz 1913], dıĢ kapak. 

 

139. Bir kelime bulunuz ki ay ile baĢlayarak su ile bitsin ve te harfi ile birleĢince 

zulmeti nurlara gark etsin. (Cevap: Mehtap ) 

Çocuk Dünyası, I(20), 25 Temmuz 1329 [7 Ağustos 1913], dıĢ kapak. 

 

140. Ben altı harften mürekkep bir Osmanlı Ģehri ismiyim. BaĢımdan üç harfim bir 

yıldız ismi, son üç harfim bir Osmanlı kavmi adını gösterir. (Cevap: 

Erzurum) 

Çocuk Dünyası, I(21), 1 Ağustos 1329 [14 Ağustos 1913], dıĢ kapak. 

 

141. Dört harfli Ģanlı bir isim bulunuz ki yıldızların… göstersin, birinci harfine 

nihayet getirip tersine okursanız yine aynı isim vücuda gelsin ve son iki harfi 

insan azasından biri olsun. (Cevap: Hilal ) 

Çocuk Dünyası, I(22), 8 Ağustos 1329 [21 Ağustos 1913], dıĢ kapak. 

 

142. “Az, hayır, poyraz, hızlı, su, kaba, cesur, zeki, kar, tok, zulmet, eski, Ģeb” 

Bu kelimelerin mukabili yani manaca aksi olanlarını bulacaksınız. Bulunan 

kelimelerin sırasıyla ilk harflerinden bir cümle teĢkil edeceksiniz. (Cevap: 

“ÇalıĢan kazanır” cümlesi idi. ) 

Çocuk Dünyası, I(23), 15 Ağustos 1329 [28 Ağustos 1913], dıĢ kapak. 

 

143. Bir çiçek ismi bulunuz, ilk üç harfi arzın hareket-i devriyesinden husule gelen 

bir Ģeyin ismi, son iki harfi bir renk, ilk dört harfi milli hikâyelerimizden 

birinin kahraman bir kadını olsun. ( Cevap: ?) 

Çocuk Dünyası, I(24), 22 Ağustos 1329 [4 Eylül 1913], dıĢ kapak. 

 

144. Ġki notadan mürekkep bir hayvan ismi bulunuz ki üçüncü harfini baĢa 
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getirirseniz hayatta daima aranılan bir Ģey husule gelsin. ( Cevap: Fare- vefa ) 

Çocuk Dünyası, I(25), 29 Ağustos 1329 [11 Eylül 1913], dıĢ kapak. 

 

145. “der-ümid”, “tak-sam-nı”, “dayı- n”, “yok-na”, “mi-zir- e”, “nehi-dem”, 

“dağ-bed”, “pas-dar-he”, “nehir-ed”, “sen-keder-on” 

Kavisler içindeki kelimelerin harflerini birbirine karıĢtırarak yurdumuzun 

meĢhur Ģehirlerinden on tane isim meydana getiriniz. Mesela; “der-ümid” 

“Edremit” gibi… (Cevap: Edremit, Kastamonu, Aydın, Konya, Ġzmir, 

Manisa, Bağdat, Isparta, Edirne, Ġskenderun ) 

Çocuk Dünyası, I(26),5 Eylül 1329 [18 Eylül 1913], dıĢ kapak. 

 

  “ بن بر ن و رمك دينم مسنج لوا و رد ” .146

ġu cümleyi öyle surette okuyunuz ki neticede büyük bir Ģairimizin ölmez bir 

mısrası olsun. 

(Cevap: Büyük Ģair Mehmet Emin Bey efendinin: 

Ben bir Türk'üm dinim, cinsim uludur 

Sinem, özüm ateĢ ile doludur Ġnsan olan vatanının kuludur 

Türk evlâdı evde durmaz, giderim. Kıtasının ilk mısrası idi.) 

Çocuk Dünyası, I(32), 17 TeĢrin-i Evvel1329 [30 Ekim 1913], dıĢ kapak. 

 

147. Hem içilir, hem giyilir, nedir? (Cevap: ?) 

Çocuk Dünyası, I(35),7 TeĢrin-i Sani1329 [20 Kasım 1913], dıĢ kapak. 

 

148. Eski zamanlarda ulu bir Türk padiĢahı vardı. Bu padiĢah elli dokuz odalı bir 

saray yaptırdı. Yanına gelen ulemayı bu odalarda yürüterek ne anladığını 

sorardı. Eğer hakiki ve dikkatli bir âlim ise kapıların üstüne asılmıĢ büyük 

harfleri görüp bir Ģey anlar ve halletmeye çalıĢırmıĢ. ġimdi bizde sizi o 

padiĢah sarayının resmi üzerinde gezdireceğiz. Siz “ج” kapısından girip “ق” 

kapısından çıkacak ve her odaya uğrayacaksınız. Eğer bu odalarda 

ĢaĢırmadan gezebilirseniz Çocuk Dünyası‟nda yazılmıĢ Ģiirlerden dört mısralı 

bir parçayı okuyup mükâfatı kazanacaksınız. 

*** 

Gezdiğiniz odalardaki harfler üzerini çizerek yolunuza devam ediniz. Kirli ve 

karıĢık ve kurĢun kalemle çizilmiĢ hal varakları makbul değildir. 

(Cevap: Dedim Turan mülkü 
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Türkün yüce dileği 

Yüz milyon Türk bu anda 

Seni bekler Turan‟da) 

Çocuk Dünyası, I(48), 13 ġubat 1329 [26 ġubat 1914], s.1. 

 

هكل “ .149 او  .Bu cümleyi doğru okuyunuz ”ي يكى ان ترو سويليك 

(Cevap: Ey sevgili ülke, yeni Turan ) 

Çocuk Dünyası, II(62), 15 Mayıs1330 [28 Mayıs 1914], s.16. 

VII. Fenni Sorular 

150. Biliyorsunuz ki her parmak bir boyda değildir. Acaba ellerimizdeki bütün 

parmaklar aynı uzunlukta olsaydı nasıl bir vaziyet husule gelirdi? (Cevap: 

Parmaklarımız aynı uzunlukta olsaydı bir Ģeyi alırken, toplarken Ģimdiki gibi 

rahat tutamaz, toplayamazdık.) 

Çocuk Dünyası, I(1), 2 Kânunuevvel 1926, s.15. 

 

151. GüneĢ biliyorsunuz ki kıĢın dünyamıza daha yakındır. Acaba niçin böyle 

olduğu halde yazın daha çok ısınıyor da kıĢın o kadar ısınmıyor? (Cevap: 

Yazın günler uzun olduğundan güneĢ semamızda fazla uzun kalıyor. Hava 

tabakaları o nispette çok ısınıyor. Aynı zamanda güneĢin ziyası yazın amuda 

geliyor. Hâlbuki kıĢın mailen geldiğinden birçok hava tabakalarından 

geçiyor. Böylece hararetini kısmen kaybediyor. 

Çocuk Dünyası, I(2), 9 Kânunuevvel 1926, s.15. 

 

152. Gözlerimizin üstünde kaĢlarımız, gözlerimizin önünde kirpiklerimiz var. 

Bunların faydası nedir? Beyaz yahut sarı kaĢlı, sarı kirpikli insanlarla 

karakaĢlı, kara kirpikli insanların aydınlığa bakıĢları bir midir? (Cevap: 

KaĢların baĢlıca vazifesi alından gelen terlerin göze girmesine mani olmaktır. 

Kirpiklerimize gelince, bunlar hariçten gelecek tozlara karĢı gözlerimizi 

muhafaza ettiği gibi gözün tahammülünden fazla ziyaya karĢı da gözü 

muhafaza eder.  KarakaĢlı kara kirpikli insanlar güneĢin ziyasından az 

müteessir olurlar ve görüĢleri kuvvetlidir. Sarı kirpikli insanların ziyaya 

tahammülleri azdır. Ancak gözlerini kırparak aydınlığa mukavemet ederler.) 

Çocuk Dünyası, I(3), 16 Kânunuevvel 1926, s.15. 

 

153. Bir ĢiĢe içerisindeki su donacak olursa neden ĢiĢeyi çatlatır? (Cevap: Su 
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donunca hacmi geniĢler. Bu sebeple bulunduğu kabı çatlatır.) 

Çocuk Dünyası, I(7), 13 Kânunusani 1927, s.15.  

   

154. Deniz suyunun buharı acaba tuzlu mudur?  

Çocuk Dünyası, I(11), 10 ġubat 1927, s.15. 

 

155. KıĢın yapraklar niçin sararır ve dökülürler? (Cevap: Yapraklar bir yandan 

kıĢın denilen suyu kaybettiklerinden diğer taraftan güneĢin ziyasını iyi 

alamadıklarından dolayı kurur, sararırlar. 

Çocuk Dünyası, I(15), 10 Mart 1927, numarasız sayfa. 

 

156. Bütün bir kıĢı uyku ile geçiren canlı mahlûklar var mıdır? Bunlardan bazı 

bildiklerinizi yazınız.  

Çocuk Dünyası, I(14), 3 Mart 1927, numarasız sayfa. 

 

157. Yağmur neden yekpare bir su halinde yağar? Ġnmiyor da tane tane dökülüyor? 

(Cevap: Seyahat ederken öğrendiklerim makalesinden okuyunuz.) 

Çocuk Dünyası, I(17), 24 Mart 1927, numarasız sayfa. 

3.3. Fıkra 

Fıkra konu olarak günlük hayatta ortaya çıkan çarpıklıkları, komik olayları ve 

çatıĢmaları mizah ve alay yoluyla yansıtan bir türdür. S. Thompson ve A. Aarne “The 

Types of the Folktale” adlı çalıĢmalarında fıkra ve masalları aynı kategoride 

değerlendirmiĢtir. Ancak Dursun Yıldırım fıkralar üzerine yaptığı doktora 

çalıĢmasında fıkra ve masalın yapı, kuruluĢ ve içerik açısından birbirinden farklı 

olduğunu Ģu Ģekilde ifade etmiĢtir: 

 “Fıkraların, masallara benzeyen hususiyetlerine bakarak onu aynı kategori 

içinde düşünmemiz doğru olmasa gerek… Fıkra ile masal her şeyden önce kuruluş, 

kompozisyon ve muhteva bakımından birbirinden ayrılır. Masallar umumiyetle 

birden fazla meseleyi ele alır; birçok vaka zincirinden oluşur. Tahliye, tasvir 

unsurları, teferruat masalda mühim bir yer işgal eder. Her şey uzun uzun anlatılır. 

Dolayısıyla masalın kompozisyonu hacimce büyük, konu alanı geniştir. Oysa 

fıkralarda durum aksinedir. Anlatımda kısalık, vecizlik, sadelik az sözle anlamlı fikir 

söylemek, hareket etmek esastır. Söylenmek istenen şey, bazen tek bir kelime veya 

sözle yahut tek bir hareketle ifade edilir. Tahkiye, tasvir ve teferruata ehemmiyet 
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verilmez. Masallar, her türlü tasvir benzetme usullerinden yararlandığı gibi kendine 

has söz kalıplarına, klişe deyimlere sahiptir.” (Yıldırım 1999: 12). 

Çocuk Dünyası dergisinde fıkra türüne ilk sayılarda “latife” baĢlığı altında 

yer verilmiĢtir. Dursun Yıldırım‟ın A. Sırrı Levend‟in “Türk Edebiyatında Fıkra” 

makalesinden yaptığı alıntıya göre; latife sözü XIV. yüzyılda fıkra karĢılığında 

kullanılan bir terimdir. Bu yüzyılda fıkraların toplanıp yazıldığı mecmualara “Letâif” 

adı verilmektedir. Bunların içerisinde ise en meĢhur olanı Lamii Çelebi‟nin yazmıĢ 

olduğu “Letaifnâme” dir. XIX. yüzyılın sonlarında ise yayınlanan kitapların 

kapaklarında “Letâif” adının yanı sıra “Fıkarât” kavramı da yer almaya baĢlamıĢtır 

(Yıldırım 1999: 3- 4). 

Ġncelemesini yaptığımız Çocuk Dünyası dergisinin 14 Mart 1329- 9 

Kânunusani 1335 tarihleri arasında yayınlanan ilk 96 sayısında toplam 4 fıkra metni 

yer almaktadır. Bunlar; birinci sayıda yayınlanan “PadiĢah ve Hoca”, ikinci sayıda 

yayınlanan “Dayak”, üçüncü sayıda yayınlanan; “Hocanın Kavuğu” ve beĢinci 

sayıda yayınlanan “Ahmak Çocuk” fıkralarıdır. BeĢinci sayıdan sonra ise herhangi 

bir fıkra metni yayınlanmamıĢtır. Fıkralardaki olaylar tek bir vaka üzerine 

kurulmuĢtur. Dört fıkradan ilk üçünde mekân mekteptir. Bununla birlikte bu dört 

fıkradaki çatıĢma öğretmen- öğrenci arasındadır. Dolayısıyla dergide yayınlanacak 

fıkralar seçilirken bağlamın göz önünde bulundurulduğu söylenilebilir. 

Dergide yayınlanan fıkralar dönemin eğitim-öğretim yaĢantısındaki 

olumsuzlukları hicvetmektedir. Örneğin “Dayak” fıkrasında çocuk  “Dayak iyi bir 

şey olsaydı cennetten çıkmazdı!” (I/2, 21 Mart 1329) diyerek ince bir alayla yanlıĢ bir 

terbiye usulü olan dayağı tenkit etmektedir. 

Çocuk Dünyası dergisinde yayınlanan fıkralar içerisinde “Hocanın Kavuğu” 

fıkrası dıĢında dil ve üslup bakımından açık ve anlaĢılır bir ifade tarzına sahiptir. 

Nitekim “Hocanın Kavuğu” fıkrasında yapılan eleĢtiri de dil üzerinedir. Dönemin 

sosyo-kültürel konularından biri dilde sadeleĢmedir. II. MeĢrutiyet‟in ilanından sonra 

1911‟de Selanik‟te yayınlanan Genç Kalemler dergisinde dilde sadeleĢme ve milli 

bir edebiyatın oluĢturulması adına “Yeni Lisan” makalesi yayınlanmıĢtır. Çocuk 

Dünyası dergisi de bu ideoloji doğrultusunda yayın yapmaktadır. Dergide açılan “Dil 

YarıĢı” adlı köĢede okurlardan otuz satırı geçmemek üzere ve beğendikleri bir 

mesele hakkında safi Türkçe yazı yazmaları istenmekte ve bu yazıların Türk Derneği 
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mensuplarından bir heyet tarafından tetkik edileceği duyurulmaktadır (I/11, 23 Mayıs 

1329). Dolayısıyla Hocanın Kavuğu fıkrasında yapılan dil eleĢtirisi ile eski ve yeni 

arasındaki çatıĢma ince bir alay yoluyla yansıtılmaktadır. 

Çocuk Dünyası‟nın 2 Kânunuevvel 1926-19 Mayıs 1927 tarihleri arsında 

yayınlanan 30 sayısında ise toplam 29 fıkra metni yer almaktadır. Bu metinler 

“Şakalar” baĢlığı altında yayınlanmıĢtır.  

3.3.1.Fıkra Kavramı ve Tasnifleri 

Dursun Yıldırım, “Türk edebiyatında BektaĢi Tipine Bağlı Fıkralar” baĢlıklı 

çalıĢmasında fıkrayı; “Fıkra hikâye çekirdeğini hayattan alınmış bir vak’a veya tam 

bir fikrin teşkil ettiği kısa ve yoğun anlatımlı, beşeri kusurlarla ictimai ve gündelik 

hayatta ortaya çıkan kötü ve gülünç hadiseleri, çarpıklıkları, zıddiyetleri, eski ve yeni 

arasındaki çatışmaları sağduyuya dayalı ince bir mizah, hikmetli bir söz, keskin bir 

istihza yoluyla yansıtan; umumiyetle bir fıkra tipine bağlı olarak nesir diliyle 

yaratılmış, sözlü edebiyatın müstakil şekillerinden ibaret yaygın epik- dram 

türündeki realist hikâyelerden her birine verilen isimdir” (Yıldırım 1999: 3) Ģeklinde 

tanımladıktan sonra yedi baĢlık altında tasnif etmiĢtir. Yıldırım‟ın tasnifi Ģu 

Ģekildedir: 

1- Ortak Ģahsiyeti temsil yeteneği kazanan ferdi tipler, 

2- Zümre tipleri, 

3- Azınlık tipleri, 

4- Bölge ve yöre tipleri, 

5- Yabancı fıkra tipleri, 

6- Gündelik fıkra tipleri, 

7- Moda tipler (Yıldırım  

Çocuk Dünyası dergisinde incelememize konu olan 33 fıkra metni Dursun 

Yıldırım‟ın yapmıĢ olduğu tasnif esas alınarak değerlendirildiğinde “Gündelik Fıkra 

Tipleri” grubuna dâhil olmaktadır. Yıldırım; sosyal hayatta karĢımıza çıkan 

uyumsuzluların veya çatıĢmaların herhangi bir kiĢiye ya da kiĢinin unvanına 

bağlanarak hikȃye edilmesinden ortaya çıkan fıkraların temsilcilerini gündelik fıkra 

tipleri olarak adlandırdıktan sonra bu tiplerin kalıcı olmadığı için çok çabuk 
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unutulduğunu ve zaman içinde kalıcı niteliklere sahip olan diğer fıkra tiplerine 

bağlandığını (Yıldırım 1999: 31) ifade eder. Bununla birlikte Yıldırım gündelik fıkra 

tiplerini üç alt grupta Ģu Ģekilde toplamıĢtır:  

“a) Aile fertleriyle alakalı tipler. Ana- Baba, karı- koca, kaynana, baba- 

çocuk, anne- çocuk vd. b)Mariz ve Kötü tipler: Deli, hasis, cimri, pinti, kör, topal, 

sağır, dilsiz, hırsız, eşkıya, dolandırıcı, yankesici, bıçkın gibi, c) Sanat ve meslekleri 

temsil eden tipler: Ressam, şair, doktor, avukat, hâkim, bezirgân, bakkal, kasap, 

molla, imam, kadı, asker gibi.” (Yıldırım 1999: 31-32). 

Sonuç olarak Çocuk Dünyası dergisinde yer alan 33 fıkradan 1, 2, 3, 4, 5, 8, 

10, 14 ve 21 numaralı fıkralardaki temel çatıĢma öğretmen- öğrenci çatıĢmasıdır. 6, 

7, 9, 13, 16, 20, 25, 26, 27, 29 ve 32 numaralı fıkralardaki çatıĢma ise çeĢitli meslek 

grupları ve müĢteri arasındadır. Dolayısıyla söz konusu numaraya sahip olan fıkralar 

sanat ve meslekleri temsil eden tiplere dâhil olmaktadır.  

12, 15, 17, 18, 22, 24, 28, 30 ve 33 numaralı fıkralardaki çatıĢma aile fertleri 

arasında iken 11 ve 23 numaralı fıkralarda ise çatıĢma mariz ve kötü tipler 

arasındadır. Dolayısıyla bu fıkralarda konu sıradan insanların günlük yaĢantılarında 

karĢılaĢtıkları komik olaylar, aksak yönler ve çarpıklıklardır.   

3.4. Efsane 

Çocuk Dünyası‟nda yayınlanan dört efsane metni bulunmaktadır. Bunlardan 

birincisi “Ateşin Zaptı”dır. Metin dergide  “Hint Efsanesi” alt baĢlığı ile 

yayınlanmıĢtır. Efsanenin konusu çevik ayaklı, keskin gözlü, zeki bir çocuğun, 

kabilesinin dostu olan bir köpeğin önderliğinde ateĢ ruhlarından ateĢi çalıp 

gelmesidir. 

Ġkinci, üçüncü ve dördüncü efsaneler dergide “Eskimo Masalları” baĢlığı ile 

yayınlanmıĢtır. Ancak bu metinler masaldan çok efsane özelliği göstermektedir. 

Ġkinci efsane metni “Karga ile Baykuş” baĢlığını taĢımaktadır. Bu efsanede neden 

baykuĢların benekli, kargaların ise simsiyah olduğu sorusuna cevap verilmektedir. 

Dolayısıyla etiyolojik efsane grubuna dâhildir.  

“İyi Hava Fena Hava” baĢlığını taĢıyan üçüncü efsane bir tabiat olayı ile 

ilgilidir. Bu efsaneden de gökyüzünün neden bazen açık ve bembeyaz bulutlarla 

bazense fırtınalı ve siyah bulutlarla kaplı olduğunu öğrenmekteyiz. 
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Dergide yayınlanan bir diğer efsane metni de “Karga ile Gündüz”dür. Bu 

efsanede her zaman gece yaĢanan Alaska‟ya bilge karganın gündüzü yani güneĢi 

getirerek onu aydınlığa kavuĢturması anlatılmaktadır. 

3.5. Destan 

Çocuk Dünyası‟nda yer alan destan metni derginin 8. sayısında “Türk 

Serencamları- 1- Ergenekon- Bozkurt” baĢlığı altında verilmiĢtir. Metnin altında 

yazarına ait herhangi bir isim yer almamaktadır.  

3.6. Oyun ve Eğlence 

Çocuk Dünyası‟nda okurlara tanıtılan oyun ve eğlenceleri üç baĢlık altında 

değerlendirebiliriz. Bunlardan birincisi geleneksel oyunlardır. Geleneksel oyunlar 

“Eğlenceli Oyunlar” ve “Mektep Oyunları” “Oyunlar, Şakalar” baĢlıkları altında 

verilen 10, 11, 14 ve 15 numaralı eğlencelerdir.  Bu oyun metinlerinde 5 geleneksel 

oyun; kuralları, oynandığı mekânlar ve oyun araçları ile tanıtılmıĢtır. Tanıtılan bu 

oyunlar; Yastık Kapmaca, Çıngırak Sesi,  Savurma Bol, Dede Oyunu, YemiĢ Oyunu 

ve Musiki Oyunu isimli eğlencelerdir.  

Yastık kapmaca günümüzde oynanan sandalye kapmaca oyunudur. Oyun 

aracı olarak sandalye yerine minder kullanılmaktadır. Mekân ise “Odanın bir ucuna 

yastık diziniz” ifadesinden anlaĢıldığı üzere iç mekândır. Musiki oyunu da bu 

oyunun bir baĢka varyantıdır. Yine aynı Ģekilde müzik kesildiğinde oyuncular odada 

oturmak için yer kaparlar. 

Çıngırak Sesi oyununda gözleri bağlı olan çocuklar elinde çıngırak bulunan 

çocuğu çıngırağın sesini takip ederek yakalamaya çalıĢır. Oyun araçları çıngırak ve 

çocukların gözlerini bağlamak için lazım gelen mendillerdir.  

Savurma Bol oyunu top ile oynanan bir oyun olup iki kiĢinin karĢılıklı 

yarıĢtığı bir oyundur.  

Dede oyununda dede olan çocuk yaptığı küçük hile ile arkadaĢlarını 

ĢaĢırtmaya çalıĢır. 

YemiĢ Oyununda oyun aracı tabaktır. Oyuncular birer meyve ismi alır. 

Oyunculardan biri tabağı çevirerek bir meyve ismi söyler. Ġsmi söylenen oyuncu 

tabağı düĢmeden yakalamaya çalıĢır.  

Ġkincisi ise çocukların algı, dikkat, problem çözme, hayal gücü, dil geliĢimi, 
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okuma- yazma gibi zihinsel faaliyetleri ile fiziksel becerilerini geliĢtirmeye yönelik 

eğlencelerdir. 

Çocukların fiziksel becerilerini geliĢtirmeye yönelik olan eğlenceler; 1, 2 ve 

3 numaralı oyunlardır. Bunlardan birinci eğlencede yumurta kabuğundan kuĢ yapımı 

resim ile yazısız olarak verilmiĢtir. Okurun resimden algıladığı ile somut olarak bir 

oyuncak ortaya koyması istenmiĢtir. Ġkinci oyun ĢiĢe tıpaları ile oynanmaktadır ve 

fiziksel bir beceri gerektirmektedir. Üçüncü oyun ise oyuncak yapımıdır. Çocukların 

çeĢitli malzemeyi kullanarak kol, el ve parmak kaslarını geliĢtirmeye yöneliktir. 

 Dergide dil becerisini ve okuma yazma gibi zihinsel becerilerini 

geliĢtirmeye yönelik olan oyun “Hikâye Oyunu” dur. Oyunun amacı belirlenen bir 

konu üzerine hikâye oluĢturmaktır. Bunun için çocuklar halka Ģeklinde yere 

otururlar. Ġçlerinden birisi konuyu belirler. Oyunu baĢlatan ilk çocuk bir cümle yazar 

ve son üç kelimesini yanındakine gösterir. Yanındaki arkadaĢı da bu üç kelimeyle 

alakalı bir cümle yazar ve son üç kelimesini diğerine gösterir. Böylelikle tüm 

çocuklar birer cümle ilave ederek hikâyeyi tamamlar. Tamamlanan hikâye yüksek 

sesle okunur. 

Çocukların hayal dünyasını geliĢtirmeye yönelik oyun “Gölge Oyunu” dur. 

Gölge oyunu 4, 7, 8 ve 9 numaralı eğlencelerdir.  Gölge oyununda ıĢık kaynağı 

aracılığıyla duvarda ya da düz bir zeminde eller değiĢik Ģekillere sokularak gölgede 

hayvan ve insan figürleri oluĢturulmaya çalıĢılır. 4 numaralı gölge oyununda Ģapkalı 

bir frenk; 7 numaralı gölge oyununda Kızılderili bir insan baĢı; 8 numaralı gölge 

oyununda eĢek ve eĢeğin sahibi; 9 numaralı gölge oyununda ise ata binen jokeyin 

yapılıĢı gösterilmektedir. 

Dergide yer alan bir diğer oyun “Pusula Oyunu” dur. Pusula oyunu algı ve 

dikkat oyunudur. Hem iç hem de dıĢ mekânlarda oynanabilir. Bu oyunda sekiz çocuk 

ana ve ara yön, bir çocuk gemi, bir çocukta kaptan olur. Rüzgârın seyrine göre 

çocuklar Ģekil alırlar. 

Üçüncüsü ise “Ufak Oyunlar” ve “Fenni Eğlence” baĢlığı altında verilen 

fen deneyleridir. 12 ve 13 numaralı deneylerde suyun kaldırma kuvveti 

sınanmaktadır. 

16. ve 17. eğlenceler de matematik hesaplamalarıdır. 
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3.7. Takvim Törenleri 

Çocuk Dünyası dergisinde “Hızır Ġlyas Bayramı” baĢlığı ile yayınlanan gezi 

yazısında bir takvim töreninden bahsedilmektedir. Bu tören günümüzde de halk 

arasında Hıdrellez olarak bilinen ve kutlanan gelenektir. Hızır- Ġlyas geleneğinin 

temelini kıĢ mevsiminin son bulup baharın gelmesi, tabiatın canlanması esası teĢkil 

eder. Ġnsanların bu vesileyle çeĢitli inanmalar neticesinde yaptıkları tören ve 

kutlamalar vardır. Esas itibariyle Türk dünyasının birçok bölgesi ve Türkiye‟de bahar 

bayramlarının en önemlisini oluĢturur (Yücel 2002: 35- 38).  Türkler Ġslamiyet‟i 

kabul ettikten sonra bu bayramı Ġslami inançlarla birleĢtirmiĢlerdir. Ġslam inancında 

Hızır ermiĢ bir kiĢi olup, Tanrı tarafından insanlara yardım etmek için 

görevlendirilmiĢtir. Rivayetlere göre Hızır ve Ġlyas kardeĢ veya arkadaĢtır. Hızır ab-ı 

hayat suyunu içerek ölümsüzlüğe kavuĢmuĢtur ve her yıl 6 Mayısta Ġlyas ile 

buluĢmaktadır. 

Hızır geleneğinde törenlerin yapıldığı güne genel olarak Ruz-ı Hızır veya 

Hıdrellez adı verilmektedir. Ruz-ı Hızır ve Ruz-ı Kasım diye iki mevsime ayıran 

takvim bilgileri Ruz-ı Hızır‟ı yaz mevsiminin baĢlangıcı sayıp 6 Mayıstan 8 Kasıma 

kadar süren 186 günlük bir dönemi aldığını belirtir. Rumi 23 Nisan gününe rastlayan 

bu tarih halen kullandığımız Miladi takvime göre 6 Mayıs gününe tekabül etmektedir 

(Yücel 2002). 

Dergide yer alan “Hızır Ġlyas Bayramı” baĢlıklı gezi yazısında Ruz-ı 

Hızır‟ın Rumi takvime göre baĢlangıcı olan 23 Nisan günü öğrenciler 

öğretmenleriyle birlikte sabah namazında okulda toplanarak yakın bir dağın 

eteklerine pikniğe giderler. Yazıda o gün yapılan kutlamalardan bahsedilmektedir.  
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4. ÇOCUK DÜNYASI DERGİSİ DİZİNİ 

Derginin sistematik dizini yapılırken dergide yer alan metinler sırasıyla 

baĢlık, yazar, tür ve bulunduğu sayfalar belirtilerek verilmiĢtir. Çocuk Dünyası‟nın 

ilk beĢ sayısında yayınlanan metinlerin altında herhangi bir yazar ismi yer 

almamaktadır. Bununla birlikte çeviri ya da derleme olduğunu tespit ettiğimiz anlatı 

türlerinin yazar bölümünde ismin yanına çevirmen/derleyen notunu düĢtük.  

Derginin ilk 96 sayısında tanıtım ve reklamlar son sayfalarda verilmiĢ ve bu 

sayfalar numaralandırılmamıĢtır. 2 Kânunuevvel 1926 tarihinden sonra yayınlanan 

sayılarda ise reklam ve tanıtımlar kapak arkasında yer almıĢtır ve bu sayfalarda 

numarasızdır. 

4.1. Çocuk Dünyası Dergisinin Sistematik Dizini 

I(1), 14 Mart 1329 [27 Mart 1913] 

BBaşlık Yazar Tür 

 

Sayfa 

No 

Çocuk Dünyası‟nın DüĢüncesi   1- 2 

Maymunlarla Yengeçlerin Hikâyesi  Masal 2- 3 

Adaletli PadiĢah  Masal 3- 4 

YakalanmıĢ Bir Serçe  ġiir 4- 5 

Devin Eli  Masal 5- 8 

PadiĢah ve Hoca  Fıkra 8 

Bilmece  Bilmece 8 

 

 

I(2), 21 Mart 1329 [3 Nisan 1913] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Parmak Çocuk  Masal 1- 3 

Boncuk  ġiir 3 

Bir Damla Suyun BaĢına Gelenler  Hikâye  4 

Köylü MemiĢ  Hikâye 4 

Kız ve Mantarlar  Hikâye 5 

Tilki ile Karga  Fabl 5 

Dayak  Fıkra 5 

Akıllı Çocuk  Hikâye 6 

PaĢa Oldun Fakat Adam Olamadın  Masal 6 

Maymun  Hikâye 6- 7 

Hızır Ġlyas Bayramı  Gezi 

Yazısı 

7 

Bilmece  Bilmece 8 
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I(3), 28 Mart 1329 [10 Nisan 1913] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Öğüt  ġiir 1 

PadiĢah ve Kayıkçı  Masal 2- 3 

Tuz Ekmek Hakkı Unutuluyor  Fabl 3- 4 

Üç ġehzade  Masal 4- 5- 6 

Balonla Seyahat  Gezi Yazısı 6- 7 

Hocanın Kavuğu  Fıkra 7 

Dergi Tanıtımı: Ġslam Dünyası  Tanıtım 7 

Posta Kutusu   7 

Bilmece  Bilmece 8 

Geçen Nüshadaki Bilmecenin Cevabı   8 

 

I(4), 4 Nisan 1329 [17 Nisan 1913] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Kurt ile Ayı  ġiir 1 

Altın Balık  Masal 2- 3 

Tilki ve Horoz  Fabl 3- 4 

Tembel Çocuk  Hikâye 4 

Hayvanlarda Zekâ  Fenni 

Yazı 

4- 5 

Macellan‟ın Devri Âlem Seyahati  Hikâye 5- 6 

Peder ile Çocuk K. Rahmi ġiir 6 

Masal Müsabakası- Tenkit Müsabakası  YarıĢma 7 

Posta Kutusu   7 

Bilmece  Bilmece 7 

Geçen Nüshadaki Bilmecenin Cevabı   8 

 

I(5), 11 Nisan 1329 [24 Nisan 1913] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Ġki Horoz  ġiir 1 

Ah ile Of  Masal 1- 2 

… Ot  Hikâye 2- 3 

Ahmak Çocuk  Fıkra 3 

Bilmece  Bilmece 3 

Tilki KardeĢin Muhakemesi  Hikâye 4- 5- 6 

Masal Müsabakası Süleyman Ahmet 

Müeyyid (Derleyen) 

Masal 6- 7- 8 
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I(6), 18 Nisan 1329 [1 Mayıs 1913] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Çocuklara Süleyman Nesip ġiir 1- 2 

Kahraman Nuri Ethem Nejat Hikâye 2- 3 

Tilki KardeĢin Muhakemesi  Hikâye 4- 5 

Köylü ile EĢeği  A. Fazlı Hikâye 5 

Allah‟ı Kendi Büyüklüğü Kadar 

Severim 

K. Rahmi Hikâye 

 

6 

Tembel Çiftçi  Hikâye 6 

Tenkit Müsabakası  YarıĢma  6 

Resim Müsabakası  YarıĢma 6 

Hesap Müsabakası  YarıĢma 7 

Bilmece  Bilmece 7 

Posta Kutusu   8 

Kitap ve Dergi Tanıtımı: Ġslam 

Dünyası 

   

Ġlan: Fransızca Muallimi    

 

I(7), 25 Nisan 1329 [7 Mayıs 1913] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Kahraman Nuri Ethem Nejat Hikâye 1- 2 

Kedi ile Köpek Hocanız Fabl 2 

Farelerin …  Fabl 3- 4 

Tilki KardeĢin Muhakemesi  Hikâye 4- 5- 6- 

7 

Ġyilik  H.R. ġiir 7 

Tenkit Müsabakası  YarıĢma 7- 8 

Posta Kutusu    

I(8), 2 Mayıs 1329 [15 Mayıs 1913] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Bilmece   Bilmece DıĢ 

kapak 

Alageyik Ziya Gökalp ġiir 1- 2- 3- 

4 

Türk Serencamları - 1- Ergenekon  Destan 4- 5- 6 

Tilki KardeĢin Muhakemesi  Hikâye 6- 7- 8 

Bir Serçenin Feryadı Rabia Sebati Hikâye 8 

Posta Kutusu    

Kitap ve Dergi Tanıtımları: Ġslam 

Dünyası, Yeni Fikir, Toprak, Ameli 

Bahçıvanlık, Halka Doğru, Türk 

Duygusu, Tilkinin Muhakemesi 
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I(9), 9 Mayıs 1329 [22 Mayıs 1913] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Resim Müsabakası  YarıĢma  DıĢ 

kapak 

Bilmece  Bilmece DıĢ 

kapak 

Kurt ile Kuzu  Fabl 1 

Hacı ile Yumurtacı Sacide Nurettin Masal 2- 3 

Akıllı Keçiler  Masal 3 

ĠĢ Zevki Ali Ulvi ġiir 4 

Bayraktarın ġehadeti Halil Fehmi Hikâye 6 

Sabır ve Tahammül Sara Mehmet Ali Hikâye 7 

Eserim Niçin Derc Edilmedi?  Mektup 7- 8 

Kitap ve Dergi Tanıtımları: Halka 

Doğru, Ekinci, Ġslam Dünyası, 

Muharrerat-ı Hususiye, Notanın Talim 

ve Kıraati, Gülzar-ı Beyan 

   

 

 

 

I(10), 12 Mayıs 1329 [25 Mayıs 1913] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Turgut‟un Tayyaresi  Hikâye 1- 2- 3 

Kırlangıç Yuvası ve Akıllı Çocuk  Ahmet Mithat Hikâye 3- 4 

Mini Mini KardeĢlerime  ġiir 4- 5 

DevekuĢu ile Maymun  Fabl 5 

Kurnaz Kedi Ġsmail Hakkı ġiir 5- 6 

Tenkit Müsabakasından  YarıĢma 6- 7 

Posta Kutusu   7 

Eğlence  Eğlence  8 

Kitap ve Dergi Tanıtımı: Tilki 

KardeĢin Muhakemesi, Ġslam 

Dünyası, Büyük Duygu 

   

 

 

I(11), 23 Mayıs 1329 [5 Haziran 1913] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Bilmece   Bilmece  DıĢ 

kapak 

Hesap Meselesi  Bilmece  DıĢ 

kapak 

Bilmece Müsabakası  YarıĢma  DıĢ 

kapak 

Ġki Kız KardeĢ Ali Ulvi ġiir  1 
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Kahraman Nuri Ethem Nejat Hikâye 1- 2 

Dil YarıĢı  YarıĢma  3 

Gulliver‟in Seyahatnamesi J. Swift Roman  3- 4- 5- 

6 

Hayvan Hikâyeleri/TavĢan ile Tilki  Fabl 6- 7 

Kitap ve Dergi Tanıtımları: 

Çocuklarımıza NeĢideler, Mektep 

Müzesi, Resimli Ġdman, Talebe 

Defteri, Mektepli, Tilki KardeĢin 

Muhakemesi 

  7- 8 

Posta Kutusu   8 

 

I(12), 30 Mayıs 1329 [12 Haziran 1913] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Bilmece  Bilmece DıĢ 

kapak 

Türk‟ün Tufanı Ziya Gökalp ġiir 1- 2 

Salyangoz Ahmet Mithat Hikâye 2- 3 

Vatan‟a Mehmet Muhittin ġiir 3 

Gulliver‟in Seyahatnamesi J. Swift Roman  4- 5- 6 

Ben Türküm Nazım Hurrem ġiir 7 

Tenkit Müsabakasından  YarıĢma  7 

Bilmece Müsabakası  YarıĢma 7- 8 

Posta Kutusu    

Kitap ve Dergi Tanıtımları: Türk 

Yurdu, Halka Doğru, Ġslam 

Dünyası, Âlem-i Ġslam, Türklük, 

Büyük Duygu, Tilki KardeĢin 

Muhakemesi 

   

 

I(13), 6 Haziran 1329 [19 Haziran 1913] 

Başlık Yazar Tür Sayfa No 

Edirne‟deki KardeĢlerimize  Duyuru DıĢ kapak 

Bilmece    DıĢ kapak 

Annem  Ali Ulvi ġiir 1 

Talih ile Kader M. Selim (Derleyen) Masal 1- 2- 3 

Dil YarıĢı  YarıĢma 3 

Öç Duygularından Rodoslu Ahmet Kemal ġiir 3 

Gulliver‟in Seyahatnamesi J. Swift Roman 4- 5- 6 

Tembel Bir Çocuğun Destanı Müeyyed ġiir 6- 7 

Bir Çocuğun Vatanperverliği  Çeviri 7 

Bilmece Müsabakası  YarıĢma  8 

Avrupa Bizi Nasıl Tanıyor? Ġsmail Hakkı Tanıtım 8 

Posta Kutusu    

Kitap ve Dergi Tanıtımları: 

Çocuklara NeĢideler, Sihirli Halı, 

Türk Yurdu, Halka Doğru, Yeni 

Fikir, ġehbal, Ġslam Dünyası 
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I(14), 13 Haziran 1329 [26 Haziran 1913] 

Başlık Yazar  Tür Sayfa 

No 

Bilmece   Bilmece  DıĢ 

kapak 

Peri Sultan Ali Ulvi ġiir 1 

Süleyman Peygamberin Bir 

Muhakemesi 

  1- 2 

Semada BirleĢen Ruhlar Rabia Sebati Hikâye 2- 3 

Çocuklara  Mehmet Muhittin ġiir 3 

Gulliver‟in Seyahatnamesi J. Swift Roman 4- 5 

Saksılar  Zekiye Ġsmail Hikâye 6 

Kuzum Nazım Hurrem ġiir 6 

Aslan, Horoz, EĢek  Fabl 7 

Bilmece Müsabakası  YarıĢma 7- 8 

Kitap ve Dergi Tanıtımları: 

Çocuklarımıza NeĢideler, Mektep 

Müzesi, Mektepli, Talebe Defteri, 

Sihirli Halı, Kırmızı Siyah Kitap, 

Türk Yurdu, Halka Doğru, 

Toprak Mecmuası, Harp 

Oyunları, ġehbal, Ġslam Dünyası 

   

Posta Kutusu    

 

 

I(15), 20 Haziran 1329 [3 Temmuz 1913] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Bilmece   Bilmece  DıĢ 

kapak 

YaĢamak Zevki Ali Ulvi ġiir 1 

Kaplumbağa Nasıl Kuluçka Yatar Ahmet Mithat Fenni 

Yazı 

2 

Kızıl ġahı  ġiir 3 

Harun ReĢit ve Veziri Vahide Rauf Hikâye  3- 4 

Gulliver‟in Seyahatnamesi J. Swift Roman 4- 5- 6 

PadiĢah ve Hamal Hacer Semiha (Derleyen) Masal  6- 7 

ÇalıĢmazsak Muhiddin  ġiir 8 

Bir Kurdun Hikâyesi Saadettin (Derleyen) Masal 7- 8 

Bilmece Müsabakası  YarıĢma  8 

Kitap ve Dergi Reklamları: 

Türklük (Hüseyin Ragıp Bey), 

ġehbâl, Talebe Defteri, Sihirli 

Halı, Tilki KardeĢin 

Muhakemesi, Hayvanların Grevi. 

   

Posta Kutusu    
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I(16), 27 Haziran 1329 [10 Temmuz 1913] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Bilmece   Bilmece DıĢ 

kapak 

Hesap Meselesi  Bulmaca  1 

Parmaklar Ali Ulvi ġiir 1 

Balıklar  Ahmet Mithat Fenni 

Yazı 

1- 2 

Derse ÇalıĢ KardeĢim Nazım Hurrem ġiir 2 

Horoz, Köpek ve Tilki  Fabl 3 

Hayvanların Grevi  Resimli 

Hikâye 

4- 5 

Kirpinin Hikâyesi M. Necati Fabl 6- 7 

Gulliver‟in Seyahatnamesi J. Swift Roman  7- 8 

Tamahkârlığın Mükâfatı Hüseyin Cahit (Derleyen) Masal 8 

Hesap Meselesi  Bulmaca   

Kitap ve Dergi Tanıtımları: 

Çocuklarımıza NeĢideler, 

Türklük 

   

I(17), 4 Temmuz 1329 [17 Temmuz 1913] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Bilmece    DıĢ 

kapak 

Midyeler Ġstiridyeler Ahmet Mithat Hikâye 1- 2 

Sağırlar  Hikâye 2- 3 

Hayvanların Grevi  Hikâye 3- 4- 5- 

6 

Sancağını Sev Yavrum E. Ġhsan ġiir 6- 7 

Gulliver‟in Seyahatnamesi J. Swift Roman 7- 8 

Kitap ve Dergi Reklamları: 

Türk Yurdu, Halka Doğru, 

Ġslam Dünyası, Çocuklarımıza 

NeĢideler, Türklük, Talebe 

Defteri 

   

 

I(18), 10 Temmuz 1329 [23 Temmuz 1913] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

10 Temmuz  Tebrik 

Yazısı 

DıĢ 

kapak 

Çömlekçi  Mehmet Emin Manzum 

Hikâye 

1 

Adsızın Kalbi  Masal 2- 3- 4 

Tilki ve Aslan Derili EĢek  Fabl  4- 5 

Aslan ile Fare R. M. Fuat Fabl 5 

Peder ve Oğulları Mehmet Hikmet (Derleyen) Masal 6 

Gulliver‟in Seyahatnamesi J. Swift Roman 7- 8 
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Kitap ve Dergi Reklamları: 

Türk Yurdu, Halka doğru, Ġslam 

Dünyası, Çocuklarımıza 

NeĢideler 

   

Posta Kutusu    

 

I(19), 18 Temmuz 1329 [31 Temmuz 1913] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Bilmece  Bilmece  DıĢ 

kapak 

Redif  Aka Gündüz ġiir 1 

Adsızın Kalbi Hüseyin Ragıp Masal 2- 3- 4 

Kırmızı Fulyalar  Masal 4- 5- 6 

Bizim Dünya Hatipzade Abdurrahman Ruhi ġiir 7 

Bilmece Müsabakası  YarıĢma 8 

Posta Kutusu   8 

Kitap ve Dergi Reklamları: 

Yeni Fikir, Mektepli, Türklük, 

Türk Yurdu, Halka Doğru, 

Ġslam Dünyası, Çocuklarımıza 

NeĢideler, Talebe Defteri. 

   

 

I(20), 25 Temmuz 1329 [7 Ağustos 1913] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Çocuk Dünyası Ġlaveleri  Reklam DıĢ 

kapak 

KuĢcağızlara Acıyalım Nazım  ġiir 1 

Kırmızı Fulyalar  Masal 2- 3- 4- 

5 

Gulliver‟in Seyahatnamesi J. Swift Roman 6- 7 

Bilmece Müsabakası  YarıĢma 8 

Posta Kutusu    

Reklam: Mektep-i Ümit    

 

I(21), 1 Ağustos 1329 [14 Ağustos 1913] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Bilmece  Bilmece DıĢ 

kapak 

Ezber Müsabakası  YarıĢma DıĢ 

kapak 

Mektep Çocuklarının Ġlahisi Ziya Gökalp ġiir 1 

Çiftçi Nazım Hurrem ġiir 2 

Gulliver‟in Seyahatnamesi J. Swift Roman 2- 3- 4 

Küçük Kanaatkâr Kız Abdullah Zihni Masal 4- 5 
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Ġki Çocuk Abdulaziz  Hikâye 5- 6 

Bilmece Müsabakası  YarıĢma  6- 7 

Posta Kutusu   8 

Kitap ve Dergi Reklamları: 

Çocuklarımıza NeĢideler, 

ġehbâl, Türk Yurdu, Halka 

Doğru, Talebe Defteri, Türklük,  

  8 

 

 

I(22), 8 Ağustos 1329 [21 Ağustos 1913] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Bilmece   Bilmece  DıĢ 

kapak 

Üç Masal/Tacir Mehmet 

Efendi‟nin Hikâyesi 

Hediye (Derleyen) Masal 1- 2- 3- 

4- 5 

Valide Muallim Ġbnü‟r ReĢat Sedat Deneme 6 

AteĢ Böceği Ġsmail Hakkı ġiir 6- 7 

Bir Günlük Halife  Masal 7- 8 

Posta Kutusu    

Kitap ve Dergi Reklamları: 

ġehbâl, Çocuklarımıza 

NeĢideler 

   

 

I(23), 15 Ağustos 1329 [28 Ağustos 1913] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Bilmece   Bilmece  DıĢ 

kapak 

Oğluma Aka Gündüz ġiir 1 

Üç Masal/Hamal Recep‟in 

Hikâyesi 

Lamia (Derleyen) Masal 2- 3- 4 

Hayat Bulan Validem Ġçin Rabia Sebati Hikâye 4- 5 

Bir Amanın Lisanından Muallim Ġbnü‟r ReĢat Sedat Hikâye 5 

Haydi Altın Dağına M. E. ġiir 5 

Bir Cevap   6 

Bir Günlük Halife  Masal 6- 7- 8 

Kitap ve Dergi Tanıtımları: 

Tilki KardeĢin Muhakemesi, Bir 

Afacanın Hikâyesi, Tilki 

KardeĢin BaĢına Gelenler, 

ġehbâl, Çocuklarımıza 

NeĢideler,  

  8 

Ġlanlar: Karabet Kütüphanesi, 

Ġngiliz KumaĢları, Fabrika 

Fiyatına SatıĢ 
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I(24), 22 Ağustos 1329 [4 Eylül 1913] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Bilmece   Bilmece DıĢ 

kapak 

Pınar  Mehmet Emin ġiir 1 

Hamal Recep‟in Hikâyesi - 2-  Lamia (Derleyen) Masal 1- 2- 3 

Aslan Kalbi  Hikâye 4- 5 

Bir Çorapçının Hikâyesi  Hikâye 5- 6 

Bir Günlük Halife  Masal 6- 7- 8 

Kitap Reklamları: Çiftlik 

Müdürü. 

   

Ġlanlar: Karabet Kitaphanesi, 

Ġngiliz KumaĢları, Fabrika 

Fiyatına SatıĢ 

   

 

 

I(25), 29 Ağustos 1329 [11 Eylül 1913] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Bilmece   Bilmece DıĢ 

kapak 

Güller ve Arılar Mehmet Emin ġiir 1 

Benim Kızım Baba ġiir 1- 2 

Sırma Saçlı Sultan Tolstoy  Hikâye  3- 4 

Bir Çorapçının Hikâyesi  Hikâye 4- 5 

Yazısız Hikâye  Hikâye 6 

Mösyö Frank‟ın Tuhaf Bir 

Seyahati 

Fahrettin Nazım Hikâye 6 

Türkün En Büyük DüĢmanıdır T. Uluğ  7- 8 

Makas Nine Abdurrahman Ruhi Hüseyin Hikâye 8 

Posta Kutusu    

Kitap ve Dergi Reklamları: Bir 

Deste MenekĢe, ġehbal, Talebe 

Defteri 

   

Ġlanlar: Ġngiliz KumaĢları, 

Fabrika Fiyatına SatıĢ 

   

 

I(26), 5 Eylül 1329 [18 Eylül 1913] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Bilmece   Bilmece DıĢ 

kapak 

Üç Masal/Benli Bahri‟nin 

Hikâyesi 

Nafia (Derleyen) Masal 1- 2- 3 

Ġnsanlar Nasıl Uçuyor  Makale 3- 4 

Filin Tulumbası  Deneme  4- 5 

Basit Oyuncaklar M. Cemal Oyun 5 
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Fare ile Midye M. Cemal Fabl 5 

Giyom Tel  Roman 6- 7- 8 

Kitap ve Dergi Reklamları: 

Çocuklarımıza NeĢideler, 

ġehbal 

   

 

I(27), 12 Eylül 1329 [25 Eylül 1913] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Bilmece    DıĢ 

kapak 

Benli Bahri‟nin Hikâyesi Nafia (Derleyen) Masal 1- 2 

Dübb-i Ekber‟in Tarihi  Makale 3 

Ġnsanlar Nasıl Uçuyorlar?  Makale 3- 4- 5 

Körler ve Fil Mehmet Feyzi Masal 5- 6 

Giyom Tel   6- 7- 8 

Posta Kutusu    

Kitap ve Dergi Reklamları: 

ġehbâl, Türk‟ün Kitabı 

   

Ġlanlar: Ġngiliz KumaĢları, 

Fabrika Fiyatına SatıĢ. 

   

 

 

I(28), 19 Eylül 1329 [2 Ekim 1913] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Bilmece  Bilmece  DıĢ 

kapak 

Gençlere   ġiir 1- 2 

Benli Bahri‟nin Hikâyesi Nafia (Derleyen) Masal 2- 3- 4 

Hayvan Hikâyeleri/Tilki ile 

Kurt 

 Fabl 5- 6- 7 

Giyom Tel   7- 8 

Posta Kutusu    

Kitap ve Dergi Tanıtımları: 

Sihirli Halı, Tilki KardeĢin 

Muhakemesi, Bir Afacanın 

Hikâyesi, Tilki KardeĢin BaĢına 

Gelenler, Güliver‟in 

Seyahatnamesi, Yiğit Türkler, 

ġehbâl, Türk‟ün Kitabı 

   

Ġlanlar: Ġngiliz KumaĢları, 

Fabrika Fiyatına SatıĢ 

   

 

I(29), 26 Eylül 1329 [9 Ekim 1913] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 
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No 

Bilmece  Bilmece DıĢ 

kapak 

Çocuk Dünyası‟nın TeĢekkür ve 

Minnettarlığı 

Çocuk Dünyası  1 

Türk Yavrusu Ruhi NeĢat Hikâye 2 

Küçük Bir KâĢif  Deneme 2- 3- 4 

Kavga Nasıl BaĢladı?  Hikâye 5- 6 

Giyom Tel   6- 7- 8 

Posta Kutusu    

Kitap ve Dergi Reklamları: 

ġehbâl, Sihirli Halı, Tilki 

KardeĢin Muhakemesi, Bir 

Afacanın Hikâyesi, Tilki 

KardeĢin BaĢına Gelenler, 

Güliver‟in Seyahatnamesi, 

Talebe Defteri, Türk‟ün Kitabı. 

   

Ġlanlar: Ġngiliz KumaĢları, 

Fabrika Fiyatına SatıĢ 

   

 

I(30), 3 Teşrinievvel 1329 [16 Ekim 1913] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Bilmece   Bilmece DıĢ 

kapak 

Arap Zengi ve Keloğlan Ali Ulvi ġiir 1- 2- 3 

Oh Ne Kadar Eğlendik  Deneme 3- 4 

Turgut‟un Derdi  Hikâye 4- 5- 6 

Aile Eğlencelerinden  Oyun 6 

Giyom Tel   6- 7- 8 

Ġkinci Resim Müsabakası  YarıĢma 8 

Posta Kutusu    

Kitap ve Dergi Reklamları: 

Sihirli Halı, Tilki KardeĢin 

Muhakemesi, Bir Afacanın 

Hikâyesi, Tilki KardeĢin BaĢına 

Gelenler, Güliver‟in 

Seyahatnamesi, Türklük Nedir 

ve Terbiye Yolları, 

  8 

Ġlanlar: Ġtimat Kitaphanesi    

 

I(31), 10 Teşrinievvel 1329 [23 Ekim 1913] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Bilmece   Bilmece DıĢ 

kapak 

Çocuk ve Kurt  Hikâye 1- 2 

Köylü Kazları Nasıl Pay Etti?  Hikâye 2- 3 

Bir Fıçı Altın F. Naciye Masal 3 
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Kraliçeye Mektup M. Süleyman Hikâye 3- 4- 5 

Fil ve Küçük Kedi  Fabl 5- 6 

Kartal ile Sümüklüböcek Mahmud Seyfettin Fabl 6 

Guliver‟in Seyahatnamesi J. Swift Roman  6- 7- 8 

Ġkinci Resim Müsabakası   8 

Posta Kutusu    

Kitap ve Dergi Tanıtımları: 

Sihirli Halı, Tilki KardeĢin 

Muhakemesi, Bir Afacanın 

Hikâyesi, Tilki KardeĢin BaĢına 

Gelenler, Guliver‟in 

Seyahatnamesi, ġehbâl, 

Türklük, Kadınlar Dünyası 

   

Ġlanlar: Ġtimat Kütüphanesi    

 

I(32), 17 Teşrinievvel 1329 [30 Ekim 1913]  

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Bilmece  Bilmece  DıĢ 

Kapak 

Yürü KardeĢ Nazım Hurrem ġiir 1 

Rusya‟da Ufak Bir Seyahat Said Edip Gezi 

Yazısı 

1- 2- 3- 

4- 5 

Fikri‟nin Defterinden Ruhi NeĢat Hikâye 5- 6 

Aile Eğlencelerinden  Oyun  6- 7 

Gulliver‟in Seyahatnamesi J. Swift Roman 7- 8 

Kitap ve Dergi Reklamları: 

Sihirli Halı, Tilki KardeĢin 

Muhakemesi, Bir Afacanın 

Hikâyesi, Tilki KardeĢin BaĢına 

Gelenler, Gulliver‟in 

Seyahatnamesi, Kadınlar 

Dünyası, Çocuklarımıza 

NeĢideler, Giyom Tel, Türklük, 

Talebe Defteri, Türk Yurdu 

   

 

I(33), 24 Teşrinievvel 1329 [6 Kasım 1913] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Bilmece  Bilmece  DıĢ 

kapak 

YeĢil Boncuk Ziya Gökalp ġiir 1 

Türkan‟la Tosuncuk  Hikâye 2- 3 

Kâğıtçının Hilesi Said Edip Hikâye/Ç

eviri 

3- 4 

Billur Tepe  Masal 4- 5- 6 

Gulliver‟in Seyahatnamesi J. Swift Roman 6- 7- 8 

Posta Kutusu   8 

Kitap ve Dergi Tanıtımları: 

Sihirli Halı, Tilki KardeĢin 
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Muhakemesi, Bir Afacanın 

Hikâyesi, Tilki KardeĢin BaĢına 

Gelenler, Gulliver‟in 

Seyahatnamesi, Kadınlar 

Dünyası, ġehbâl, Türkün Kitabı, 

Talebe Defteri, Türk Yurdu, 

Giyom Tel. 

 

I(34), 31 Teşrinievvel 1329 [13 Kasım 1913] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Bilmece   Bilmece  DıĢ 

kapak 

KuĢlar ve Yuvalar K.A. ġiir 1 

Kunduracı ile Cüceler Said Edip Masal 2- 3 

Sülün Ġle Karga  Celadet Nazım Fabl 3- 4 

Bahadır ġah‟ın Hikâyesi  Hikâye 4- 5- 6 

Köylü ile Yılan M. Cemal Fabl 6- 7 

Çocuk Dünyası Büyüyor! Müdüriyet Duyuru 7 

Aile Eğlencelerinden  Oyun  7 

Karga YoldaĢın BaĢına Gelenler  Hikâye 7- 8 

Posta Kutusu    

Kitap ve Dergi Reklamları: 

Kadınlar Dünyası, Türk Yurdu, 

Giyom Tel. 

   

 

 

I(35), 7 Teşrinisani 1329 [20 Kasım 1913] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Bilmece  Bilmece DıĢ 

kapak 

Küçük Tomris Ziya Gökalp ġiir 1 

Kahraman Türkoğlu Nazım Hurrem Hikâye 2 

Nasıl Oldu? Said Edip (Çevirmen) Çeviri 3- 4 

Billur Tepe  Masal 4- 5 

Bayrak S. Zihni Hikâye 6 

Gulliver‟in Seyahatnamesi  Roman 6- 7- 8 

Posta Kutusu    

Kitap ve Dergi Reklamları: 

Sihirli Halı, Tilki KardeĢin 

Muhakemesi, Bir Afacanın 

Hikâyesi, Tilki KardeĢin BaĢına 

Gelenler, Gulliver‟in 

Seyahatnamesi, Giyom Tel, 

Türkün Kitabı. 
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I(36), 14 Teşrinisani 1329 [27 Kasım 1913] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Dikkat Müsabakası  YarıĢma   

Öç Türküsü S.  Korkut ġiir  

ÇalınmıĢ Bir At Mehmet Muhittin Hikâye  

George Stephenson M. Fahrettin   

Billur Tepe  Masal  

Fena Huylu Karı  Masal  

Gulliver‟in Seyahatnamesi J. Swift Roman  

Posta Kutusu    

Kitap ve Dergi Reklamları: 

Türk‟ün Kitabı, Türk Yurdu, 

Bilgi Mecmuası, Sihirli Halı, 

Tilki KardeĢin Muhakemesi, Bir 

Afacanın Hikâyesi, Tilki 

KardeĢin BaĢına Gelenler, 

Gulliver‟in Seyahatnamesi, 

Giyom Tel. 

   

Ġlanlar: Türk Yurdu 

Kütüphanesi 

   

 

I(37), 21 Teşrinisani 1329 [4 Aralık 1913] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Bilmece   Bilmece  DıĢ 

kapak 

TeĢekkür   1 

Turan Yavrularına Süleyman Sırrı ġiir 2 

Of Lala‟nın Hikâyesi Hediye (Derleyen) Masal 4- 5 

Billur Tepe  Masal 5- 6- 7 

Balıkçı, Tilki, Ayı Adile Musi Fabl 7- 8 

Top ġemsiye TaĢır Mı?  Hikâye 8- 9 

Necdet‟in Papağanı Server Ziya Hikâye 9- 10- 

11 

Gulliver‟in Seyahatnamesi J. Swift Roman 11- 12- 

13- 14 

Masal Beğenmek Müsabakası  YarıĢma 14 

 

I(38), 28 Teşrinisani 1329 [11 Aralık 1913] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Bilmece  Bilmece  DıĢ 

kapak 

Gök Bayrak  Tanıtım 2 

Yetimlere Hakkı  ġiir 3 

Of Lala‟nın Hikâyesi Hediye(Derleyen) Masal 3- 4- 5 

Tembel Oduncu Senih Muammer(Çevirmen) Masal 5- 6 

Karanfil  Hikâye 7 
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Billur Tepe  Masal 7- 8- 9 

Bahadır ġah‟ın SergüzeĢti Türkoğlu  Masal 9- 10- 

11 

Gulliver‟in Seyahatnamesi J. Swift Roman 11- 12 

Bir Çocuk Gazetesinin Ġlanı  Reklam 12 

Hesap Eğlencesi  Eğlence 13 

Posta Kutusu   13 

Kitap ve Dergi Reklamları: 

ġehbâl, Türk Çocuğu, Talebe 

Defteri, Mektepli, Yeni Fikir, 

Toprak, Kemalât, ÇalıĢalım, 

Lem‟a, Ġslam Dünyası, 

  14 

 

I(39), 5 Kânunuevvel 1329 [18 Aralık 1913] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Bilmece   Bilmece DıĢ 

kapak 

Gök Bayrak  Tanıtım  2 

Fevkalade Nüsha Ġçin  Duyuru 3 

DertleĢme  S. Korkut ġiir 3- 4 

Of Lala‟nın Hikâyesi Hediye (Derleyen) Masal 4- 5 

Kırk Paranın Tarihi Türkoğlu  Hikâye 5- 6- 7- 

8 

Lambayı Kim Söndürecek  Hikâye 8- 9 

Vazife Ruhi NeĢat Hikâye 10- 11 

Armut Ağacı  Hikâye 11 

Gulliver‟in Seyahatnamesi J. Swift Roman 12- 13 

Posta Kutusu   13- 14 

Resim Müsabakası   14 

 

 

I(40), 12 Kânunuevvel 1329 [25 Aralık 1913] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Bilmece   Bilmece  DıĢ 

kapak 

Gök Bayrak  Tanıtım 2 

Osmancık Yurdu  ġiir 3 

Of Lala‟nın Hikâyesi Hediye (Derleyen) Masal 3- 4- 5 

Öğüt Mehmet Muhittin ġiir 5- 6 

Kapat Gözünü Nine Hikâyesi  Hikâye 6- 7 

Güller  Hikâye 7- 8- 9 

Osmancık Yurdu Notası   8 

Baba ile Oğul/Altın Balık  Masal 11 

Gulliver‟in Seyahatnamesi J. Swift Roman 11- 12 

Masal Müsabakasının Neticesi  YarıĢma 13 

Posta Kutusu   13- 14 
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Kitap ve Dergi Reklamları: Talebe 

Defteri 

   

 

I(41), 19 Kânunuevvel 1329 [1 Ocak 1914] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Bulmaca  Bulmaca DıĢ 

kapak 

Gök Bayrak   2 

I. Sultan Osman Han Hz.   3 

Ticaret Nazım Hurrem ġiir 4 

Of Lala‟nın Hikâyesi Hediye (Derleyen) Masal 4- 5 

Akıllı Bir Kabile ġefi Leman Asım Hikâye 6- 7 

Sevimli Bir BaĢlangıç   7 

Çocuk Dünyası   7 

Osman Gazi  Makale 8- 9 

KardeĢlerimizi Tanıyalım   10 

Fevkalade Nüsha Ġçin  Tanıtım 10 

Türkan ile Miyav Hanım  Hikâye 11- 12 

Altın Ağacı  Hikâye 13 

Posta Kutusu   13- 14 

Kitap ve Dergi Reklamları: ġehbâl, 

Talebe Defteri, Yeni Fikir, Toprak, 

Lem‟a 

   

 

 

I(42), 26 Kânunuevvel 1329 [8 Ocak 1914] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Beğenmece    DıĢ 

kapak 

Gökbayrak  Tanıtım 2 

ġehremini Cemil Babamıza 

Arzuhalcik 

Ġstanbul Çocukları Mektup  3 

Türk Gücü S. Korkut ġiir 4 

Of Lala‟nın Hikâyesi Hediye (Derleyen) Masal 4- 5- 6 

Bir Mektup Yusuf Halim Mektup 7 

Kurdun Hilesi ve Güzel Bir 

Nasihat 

 Masal 8- 9- 10 

KardeĢlerimizi Tanıyalım   11 

Küçük Hikâye Muallim Ali Mehmet Hikâye 11 

Resim Müsabakası  YarıĢma 12 

Bir Kedinin Defterinden Pamuk  Hikâye  13- 14 

Posta Kutusu   14 
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I(43), 2 Kânunusani 1329 [15 Ocak 1914] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Bilmece  Bilmece  DıĢ 

kapak 

Gök Bayrak  Tanıtım  2 

Dergi Reklamları: ġehbâl, Mektep 

Duyguları, Mektepli, Talebe 

Defteri, s.2. 

 Tanıtım 2 

Bir Mektup Adil Musi Mektup 3- 4 

Sultan Osman‟a Nazım Hurrem ġiir 4 

Çiçekler … Behiç Deneme 4 

PadiĢah Nasıl Ġbret Aldı … Asım (Çevirmen) Hikâye 5- 6 

Ertuğrul‟un Yayı Senih Muammer Hikâye 6- 7- 8- 

9- 10 

Acaba Neydi?  Hikâye 8- 9 

Merak Etme Oğlum O YaĢlar 

Keder YaĢları Değil 

Server Ziya Hikâye  10- 11 

Çocuk Havadislerinden/Bir 

Oyuncak Filo 

 Haber 11- 12 

Çatılar Üstünde  Hikâye 12- 13- 

14 

Posta Kutusu   14 

 

 

I(44), 9 Kânunusani 1329 [22 Ocak 1914] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Bilmece   Bilmece DıĢ 

kapak 

Reklam ve Ġlanlar: Çocuk Dünyası 

dergisi II. Yıl Aboneliği, Türk 

Yurdu Mücellidhânesi, Gök 

Bayrak, s.2. 

 Tanıtım 2 

Donanma Nüshası Ġçin Aliye Sultan  3 

Kılıç Hüseyin S. Korkut ġiir 4- 5 

Mavi Sakal  Masal 5- 6- 7 

Turanlının Üç Büyük Vasiyeti Mehmet Semih Hikâye  7- 8 

KuĢların Dili L. Ġsmail Hikâye 8- 9 

Türk Gencinin Özü Sözü Doğrudur  Hikâye 10 

Çatılar Üstünde  Hikâye 10- 11- 

12- 13 

Posta Kutusu   14 

Dergi Reklamı: Yeni Hayat   14 

 

 

I(45), 16 Kânunusani 1329 [29 Ocak 1914] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 
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No 

Bilmece   Bilmece DıĢ 

kapak 

Reklam ve Ġlanlar: Çocuk Dünyası 

dergisi II. Yıl Aboneliği, Türk 

Yurdu Mücellidhânesi, Gök Bayrak 

 Tanıtım  2 

Vatanın Ümidisin Muallim Hicri ġiir 3 

Kanuni Sultan Süleyman‟ın Adaleti   3 

Mavi Sakal  Masal 3- 4- 5 

Birlik Gücü  ġiir 5- 6 

Tabiat Dersleri  Fenni 

Yazı 

6- 7- 8 

Donanma ve Çocuklar  Duyuru 8 

Mektep Havadisleri  Haber 9 

Kuğunun Zaferi ġevki  Fabl 9 

Serçe ve Çocuk/Çeviri Senih Muammer(Çevirmen) Masal 9- 10- 

11- 12 

Ġki TavĢan  Fabl 12- 13 

Ellinci Sayı Ġçin  Duyuru  13 

Posta Kutusu   14 

Kitap Reklamı: Ticaret ve Nasip   14 

 

I(46), 23 Kânunusani 1329 [5 Şubat 1914] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

ġaĢırtmaca  Eğlence  DıĢ 

kapak 

Reklam ve Ġlanlar: Çocuk Dünyası 

dergisi II. Yıl Aboneliği, Türk 

Yurdu Mücellidhânesi, Gök Bayrak 

  2 

Muhammed Peygamberimiz   3 

Muhterem Maarif Nazırı ġükrü 

Babamıza 

Galatasaray Mekteb-i 

Sultanisi 

Mektup 4 

KuĢun YalvarıĢı Nazım Hurrem ġiir 4- 5 

Serçe ve Çocuk/Çeviri Senih Muamme(Çevirmen) Masal  5- 6- 7- 

8 

Tilki KardeĢin Bir Mektubu  Mektup 8 

Bir Kadının Feraseti  Masal 8- 9 

KuĢcuk/Çeviri Rafet Saadettin Hikâye 10 

Kara Karganın BaĢına Gelenler  Hikâye 10- 11 

Bir Çocuğun Zekâsı  Haber  11 

Papağan ve Yangın  Haber 12 

Bir Mektup Çocuk Dostu Mektup  12 

Kartpostal Mübadelesi   13 

Posta Kutusu   14 

 

I(47), 30 Kânunusani 1329 [12 Şubat 1914] 

Başlık Yazar Tür Sayfa No 

Bulmaca  Eğlence  DıĢ 
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kapak 

Reklam ve Ġlanlar: Çocuk Dünyası 

dergisi II. Yıl Aboneliği, Türk 

Yurdu Mücellidhânesi, Gök Bayrak 

 Tanıtım 2 

Bilmece  Bilmece 2 

Maarif Nazırı ġükrü Bey‟in Resmi   3 

Maarifi Umumiye Nezareti ve 

Çocuk Dünyası 

 Makale  2- 3 

Çocuk Dünyası Müdürü 

Beyefendiye 

Rıza Tevfik Mektup  4- 5- 6- 7 

Fil ile Karınca Muallim Hecri Fabl 7- 8 

Peypey ve Sihirli Lamba  Masal 9- 10 

Tabiat Dersleri Hocanız Fenni 

Yazı 

11- 12 

TavĢan KardeĢin Tilkiye Cevabı  Mektup  13 

Kitap ve Dergi Tanıtımı: Ġslam 

Mecmuası, Ticaret ve Nasip 

 Tanıtım 13 

On YaĢında Bir Kahraman  Hikâye  14 

Kartpostal Mübadelesi   14 

Posta Kutusu   15 

Kitap ve Dergi Tanıtımları: Yeni 

Turan, Harap Mabetler, Beyaz 

Gölgeler, Yusuf Akçura (Çıkan 

Makalelerimden), Çocuklarımıza 

NeĢideler, Ġzcilik, Tedrisat 

Mecmuası, ġehbâl 

  16 

 

I(48), 6 Şubat 1329 [19 Şubat 1914] 

Başlık Yazar Tür Sayfa No 

ġaĢırtmaca   DıĢ 

kapak 

Reklam ve Ġlanlar: Çocuk Dünyası 

dergisi II. Yıl Aboneliği, Türk 

Yurdu Mücellidhânesi, Gök 

Bayrak, 

  2 

KardeĢ Öğüdü  ġiir 3 

Peypey ve Sihirli Lamba  Masal 3- 4- 5 

Kara Karga ve Sümüklüböcek  Fabl 5- 6 

Akıllı Dokumacı  Hikâye 7- 8- 9 

Tayyareler, Uçma Makinaları  Fenni 

Yazı 

9- 10- 11 

Oyun ve Eğlence Fahrettin Eğlence  10 

Aslan Kovan  Masal 11- 12- 

13 

Kartpostal Mübadelesi   14 

Posta Kutusu   14 

 

I(49), 13 Şubat 1329[26 Şubat 1914] 

Başlık Yazar Tür Sayfa No 
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Bilmece   Bilmece DıĢ 

kapak 

Kitap ve Dergi Tanıtımları: Yeni 

Turan, Harap Mabetler, Beyaz 

Gölgeler, Yusuf Akçura (Çıkan 

Makalelerimden), Çocuklarımıza 

NeĢideler, Ġzcilik 

 Tanıtım 2 

Donanma Nüshası   3 

Candan Dinle Süleyman Sırrı ġiir 3 

Peypey ve Sihirli Lamba  Masal 3- 4- 5 

Talihimdir PadiĢahım Necdet  Masal 6 

Çocuk Türküsü M. A. ġiir 6- 7 

Tabiat Dersleri/Dil Hocanız  Fenni 

Yazı 

7- 8- 9- 

10 

Beyhude Korku Mehmet E. Mektup  10- 11 

Bir Japon Neferi E. N. Hikâye 11 

ÇalıĢan ve ÇalıĢmayan Eyüp Sabri Hikâye 11 

Oyun ve Eğlence/Pusula Oyunu Fahrettin  Eğlence  12- 13 

Posta Kutusu   13- 14 

Ev Eğlencelerinden  Oyun 14 

Kitap Reklamları: Mektebi Vatan, 

Türk Tarihi 

   

 

I(50), 20 Şubat 1329 [5 Mart 1914] 

Başlık Yazar Tür Sayfa No 

Fethi Bey‟in Resmi   DıĢ 

kapak 

Çocuk Dünyası II. Yıl Programı   1 

Sadık Bey‟in Resmi   2 

I. Yılın Sonu  TeĢekkür 

Yazısı 

2 

Recaizade Ekrem Bey‟in Resmi   3 

Küçük Türk Tarihi Nazım Hurrem ġiir 3 

   4 

Çizmeli Kedi  Roman 3- 4- 5- 

6- 7 

Gezinirken Mehmet Muhittin ġiir 8 

Sen Mi Yaptırdın, Babandan Mı 

Kaldı? 

 Masal 8- 9 

Ağaç Kesenin Kabahati A. Hami (Derleyen) Masal 9- 10 

Ġhtiyar Bakkalın Kalbi  Hikâye 11- 12- 

13 

Posta Kutusu   13 

Kartpostal Mübadelesi   13 

 

II(51), 27 Şubat 1329 [12 Mart 1914] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Muhterem Hocam Ispartalı Hakkı Ispartalı Hakkı Mektup 1- 2 
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Bey‟in TeĢvik Mektubu 

Nazım Hurrem Bey‟in Resmi   2 

Babacığım Nerdesin? Nazım Hurrem ġiir 2- 3 

Ay Hırsızları Senih Muammer(Çevirmen) Hikâye 3- 4- 5 

Balıkçı Güzeli  Masal 6- 7 

Kurt ve Oğlaklar  Fabl 8- 9- 10 

Çizmeli Kedi  Roman 10- 11- 

12 

Yazısız Hikâye  Resimli 

Hikâye 

14 

Gölge Oyunu  Oyun  15 

Kitap ve Dergi Tanıtımları: Turan 

Masalları, Küçük Türk Tarihi, 

Donanma Nüshası, Cin Ali‟nin 

Hikâyeleri 

  16 

 

II(52), 6 Mart 1330 [19 Mart 1914] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Gökyüzünün PadiĢahı S. M. Hikâye 2- 3 

Tabiat Dersleri/DiĢler  Fenni 

Yazı 

3- 4- 5- 

6 

Balıkçı Güzeli  Masal 7- 8- 9 

Valiye Bir Mektup M. S. Hikâye 9- 10- 11 

Yazısız Hikâye  Resimli 

Hikâye 

11- 12 

Üç Ġstek  Hikâye  12- 13- 

14 

Kartpostal Mübadelesi   15 

Bilmece  Bilmece  16 

Kitap ve Dergi Tanıtımları: 

Donanma Nüshası, Gök Bayrak, 

Küçük Türk Tarihi 

 Tanıtım 16 

 

II(53), 13 Mart 1330 [26 Mart 1914] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Donanma Nazım Hurrem ġiir 1 

Üç KardeĢ  Masal 1- 2- 3 

Tabiat Dersleri/DiĢler Hocanız  Fenni 

Yazı 

3- 4- 5- 

6 

Balıkçı Güzeli  Masal 6- 7- 8 

Senih Muammer Bey‟in Resmi    

Sihirli Keman  Hikâye 8- 9- 10- 

11- 12- 

13 

Gölge Oyunu  Oyun  11 

Muhterem Çocuk Dünyasına  Mektup 13- 14 

Kartpostal Mübadelesi   14 
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Muamma   Bilmece 15 

Posta Kutusu   16 

Kitap ve Dergi Tanıtımları: ġehbâl, 

Donanma Nüshası, Gök Bayrak 

 Tanıtım 16 

 

II(54), 20 Mart 1330 [2 Nisan 1914] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

On Para Sandığı   1- 2 

Balıkçı Güzeli  Masal 3- 4- 5 

Kurnaz Tilki Mehmet Muhittin Fabl 5- 6 

Mehmetçiğin Kurnazlığı A. R. Hikâye 6- 7- 8- 

9- 10 

ġehzade Perçem  Masal 10- 11- 

12- 13 

Kediler Satranç Oynuyor  Resimli 

Hikâye 

14 

Kurnaz Bir PadiĢah E. N. (Derleyen) Masal 14- 15 

Posta Kutusu   16 

Kartpostal Mübadelesi   16 

Kitap Tanıtımı: Küçük Türk Tarihi, 

Gök Bayrak 

  16 

 

II(55), 27 Mart 1330 [9 Nisan 1914] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Bugün Türklerin KurtuluĢ Günü 

Bayramıdır 

  1 

Balıkçı Güzeli  Masal 3- 4- 5 

Nuri Bey‟e Nazım Hurrem ġiir 5 

Ġstanbul Çocuklarıyla Bir 

DertleĢme 

  6 

Mehmetçiğin Kurnazlığı A. R. Hikâye 7- 8- 

9- 10 

Tabiat Dersleri/Arka Ağız Hocanız Fenni 

Yazı 

10- 

11- 

12- 13 

Kedilerin Müsameresi Mehmet Hilmi Hikâye 14 

Posta Kutusu   15 

Kartpostal Mübadelesi   16 

Bilmece   Bilmece 16 

 

II(56), 3 Nisan 1330 [16 Nisan 1914] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Balıkçı Güzeli  Masal 1- 2- 
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3- 4 

Kirazlar  Hikâye  4 

Brem Köyün Mızıkacıları  Masal 5- 6- 7 

Kıymetli TaĢlar  Hikâye 7- 8- 

9- 10- 

11 

Yazısız Hikâye  Resimli 

Hikâye 

9 

Tilki KardeĢ Avrupa‟da  Resimli 

Hikâye 

11- 

12- 

13- 

14- 

15- 16 

 

 

II(57), 10 Nisan 1330 [23 Nisan 1914] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Teneffüs MarĢı Ali Ulvi  1 

Osman Gazi Kurultayda Ziya Gökalp ġiir 2 

Kitap Tanıtımı: Küçük Türk Tarihi  Tanıtım  3 

Tabiat Dersleri / Mide Hocanız  Fenni 

Yazı 

4- 5- 6 

Tacir Ol KardeĢim Nazım Hurrem ġiir  6 

Yumurtalar  Hikâye  7 

Horoz  Hikâye  7- 8- 

9- 10 

Resimli Hikâye  Resimli 

Hikâye 

8- 9 

Tilki KardeĢ Avrupa‟da  Resimli 

Hikâye 

10- 

11- 

12- 

13- 14 

Çocuk Dünyası‟nda Kaç KiĢinin 

Emeği Vardır? 

  15 

Bilmece   Bilmece  15 

Posta Kutusu   16 

Kartpostal Mübadelesi   16 

Kitap ve Dergi Tanıtımları: Leylek 

PadiĢah, Çocuk Dostu, BeĢir‟in 

Rüyası, Ala Geyik, ġehbâl, Küçük 

Türk Tarihi, Gök Bayrak 

  16 

II(58), 17 Nisan 1330 [30 Nisan 1914] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

V. Sultan Mahmut Han‟ın Resmi   1 

Don dede  Masal  2- 3- 4 

Sepetçi  Hikâye  3- 4 

En Güzel Çiçekler  Hikâye  4- 5 
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Ġnciler C. S. Hikâye 5 

Tabiat Dersleri/Mide Hocanız  Fenni 

Yazı 

6- 7 

Yazısız Hikâye  Resimli 

Hikâye 

8 

Tilki KardeĢ Avrupa‟da  Resimli 

Hikâye 

9- 10- 

11- 

12- 

13- 14 

Posta Kutusu   15 

Bilmece  Bilmece 16 

Kitap ve Dergi Tanıtımları: Ġzcilik, 

Deli Terzi, Leylek PadiĢah, Ġdman 

   

 

II(59), 24 Nisan 1330 [7 Mayıs 1914] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Yaramaz Tosun ve Direkteki 

Çiviler 

M. H. Hikâye  1- 2 

Saat  M. N. ġiir 3 

Ceviz  Hikâye  3 

Marifetli DerviĢ ve Talebesi Mehmet Zeki (Derleyen) Masal  4- 5 

Ġlyas  Tolstoy Hikâye 5- 6- 7 

Büyük Türk Hakanı Resmi   8 

Kazlar F. Nazik Hikâye  9 

Gayet Sanatlı Bir Saat  Haber  9- 10 

Altın R. S. Hikâye  

Tilki KardeĢ Avrupa‟da  Resimli 

Hikâye 

11- 

12- 

13- 

14- 15 

Posta Kutusu   16 

Kartpostal Mübadelesi   16 

Bilmece   Bilmece  16 

 

II(60), 1 Mayıs 1330 [14 Mayıs 1914] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Asi Evlat Nazım Hurrem ġiir 1- 2 

Küçük Bibi Büyük Bibi  Hikâye 3- 4- 

5- 6 

Tabiat Dersleri/Mide Hocanız Fenni 

Yazı 

6- 7- 8 

Üç Hırsız  Hikâye 8- 9 

Çocuk Dünyası Müdüriyetine 

Mektup 

E. C. Mektup 10 

YanlıĢ ĠĢitilmiĢ  Hikâye 11 

Tilki KardeĢ Avrupa‟da  Resimli 

Hikâye 

11- 

12- 
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13- 14 

Posta Kutusu   15 

Kart Mübadelesi   15 

Bilmece  Bilmece 15 

Dergi Tanıtımı: Ġzcilik   15 

 

II(61), 8 Mayıs 1330 [21 Mayıs 1914] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Avrupa Bayramlarında Çocuklar   1- 2- 3 

Ġkbal ile Mukabbel  Masal 4- 5 

El ĠĢleri   6- 7 

Dört Anasır  Haber 7- 8 

Mektep Havadisleri  ġiir 8 

Anneciğim Bana Der Ki Senih Muammer (Çevirmen) Resimli 

Hikâye 

9 

Tilki KardeĢ Avrupa‟da   10- 

11- 

12- 

13- 

14- 15 

Posta Kutusu   16 

Bilmece  Bilmece 16 

Dergi Tanıtımı: Çocuk Dostu   16 

 

 

II(62), 15 Mayıs 1330 [28 Mayıs 1914] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Edirne‟de Mektepliler Bayramı   1- 2 

Bahar Nazım Hurrem ġiir 2 

Kırmızı Derililerin Esiri/Çeviri N.M. (Çevirmen) Hikâye 2- 3- 4 

Bir Perdelik Çocuk Tiyatrosu    

Yazısız Hikâye/Bal Kavanozunun 

BaĢına Gelenler 

 Tiyatro 4- 5- 

6- 7 

Dolandırıcı  Hikâye  9 

Tilki KardeĢ Avrupa‟da  Resimli 

Hikâye 

10- 

11- 

12- 

13- 

14- 

15- 16 

Posta Kutusu    

Kartpostal Mübadelesi    

Bilmece  Bilmece  
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II(63), 22 Mayıs 1330 [4 Haziran 1914] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Cemil Babamıza TeĢekkür Ederiz  TeĢekkür 

Yazısı 

1- 2 

Sihirli KöĢk  Roman 3- 4- 

5 

Tabiat Dersleri Hocanız Fenni 

Yazı 

5- 6 

Köpek ve Yılan  Fabl 7- 8 

Faydalı Bilgiler   8- 9- 

10 

Tilki KardeĢ Avrupa‟da  Resimli 

Hikâye 

11- 

12- 

13- 

14- 

15 

Posta Kutusu   16 

Kartpostal Mübadelesi   16 

Bilmece  Bilmece  16 

 

II(64), 29 Mayıs 1330 [11 Haziran 1914] / İzcilik Özel Sayısı 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Ġstanbul‟un Fatihi II. Sultan 

Mehmet Han Resmi 

  1 

Ġzcinin Andı   2 

Ġzcilerin Vicdani Vazifeleri   2- 3- 

4- 5 

YürüyüĢ   5- 6- 

7 

Yol Çantası   7 

Seyyar Çadırlar   8 

YürüyüĢü Tanzim   8- 9 

YürüyüĢün Sıhhi Faydaları   9- 10 

Sıcaklara KarĢı Alınacak Tedbirler   10 

GüneĢ Yakması, GüneĢ Vurması   10 

Ġmdatçı Ġzci   11 

Oba    11 

Çizgi ve ĠĢaretler   12 

Küçük Hastalıklara Küçük Ġlaçlar   13 

Bir Yaralıyı Nasıl TaĢımalıdır?,   14 

Engerek Yılanı, Ġnme/Felç, 

Zehirlenme, KudurmuĢ Köpek 

  14- 

15 

Posta Kutusu   16 

Kartpostal Mübadelesi   16 

Bilmece  Bilmece  16 

 Gulliver‟in Seyahatnamesi J. Swift Tanıtım 16 
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II(65), 5 Haziran 1330 [18 Haziran 1914] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Geçen Haftaki Büyük ve Milli Gün   1 

Fatih‟in Huzurunda Nazım Hurrem ġiir 2 

Kendi Bildiğini Yapmak Ġsteyen 

Çocuk 

 Hikâye 3- 4- 

5 

Tabiat Dersleri/Bağırsaklar Hocanız Fenni 

Yazı 

6- 7 

Faydalı Bilgiler   7 

Güzel Tavus Senih Muammer (Çevirmen) ġiir 8- 9 

Çiğ Nedir?  Makale 10- 

11 

Tilki KardeĢ Avrupa‟da  Resimli 

Hikâye 

11- 

12- 

13- 

14- 

15 

Vefat   Ġlan 16 

Posta Kutusu   16 

Kartpostal Mübadelesi   16 

Beğenmece   16 

 

II(66), 12 Haziran 1330 [25 Haziran 1914] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Benim Cinayetim Mehmet Sırrı ġiir 1- 2 

Dertli ġah  Hikâye 3- 4 

Sabun Köpüğünden Neler Yapılır?  Eğlence 5- 6 

Nohut Çiçeği  Hikâye 6- 7- 

8- 9 

Akıllı Kedi  Hikâye  9- 10 

Keçi   Hikâye  10 

Tilki KardeĢ Avrupa‟da  Resimli 

Hikâye 

11- 

12- 

13- 

14- 

15- 

16 

Posta Kutusu    

Bilmece   Bilmece 16 

 

 

II(67), 19 Haziran 1330 [2 Temmuz 1914] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Altın  Nazım Hurrem ġiir 1 

Dünyanın En Kuvvetlisi  Masal  2- 3 



 

113 

 

Tabiat Dersleri/Karaciğer Hocanız Fenni 

Yazı 

3- 4- 

5 

Hasan Ağanın Hikâyesi Senih Muammer Hikâye 6- 7 

Kocakulak   Hikâye 7- 8 

Salıncak Perisi  Resim  9 

Tilki KardeĢ Avrupa‟da  Resimli 

Hikâye 

10- 

11- 

12- 

13- 

14- 

15- 

16 

Posta Kutusu    

 

 

II(68), 26 Haziran 1330 [9 Temmuz 1914] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Zavallı Bülbül Nazım Hurrem ġiir  1 

Pirinç Tarlalarındaki Yangın  Masal 1- 2- 

3 

Küçük Değirmen  Hikâye  4- 5 

Acele Dersler Mustafa Nafiz Masal  6 

Yıldızların Derdi Senih Muammer ġiir  7- 8- 

10 

Kamer Sultan  Resim  9 

Tilki KardeĢ Avrupa‟da  Resimli 

Hikâye 

11- 

12- 

13- 

14- 

15 

Bir Müsabaka  YarıĢma  15 

Posta Kutusu   16 

Bilmece   16 

 

 

II(69), 3 Temmuz 1330 [16 Temmuz 1914] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Hatırla Ki  ġiir  1- 2 

Kelebeğin Düğünü Hüseyin Ragıp Hikâye  2 

Altın Yağmuru M. Fahrettin Masal  3- 4- 

5 

Yıldırım  Hikâye  5- 6 

Tabiat Dersleri/Karaciğer Hocanız Fenni 

Yazı 

6- 7- 

8 

Küçük Değirmen  Hikâye  9- 10 

Tilki KardeĢ Avrupa‟da  Resimli 11- 
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Hikâye 12- 

13- 

14- 

15 

Posta Kutusu   16 

Kartpostal Mübadelesi   16 

Müsabaka Mükâfatları   16 

 

 

II(70), 10 Temmuz 1330 [23 Temmuz 1914] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Beyazıt Meydanına Dikilecek 

Aslan Heykeli Taslağı Resmi 

 Resim 1 

10 Temmuz Nazım Hurrem ġiir 2 

Ne oldu? Tevfik Nurettin Makale 3- 4- 

5- 6 

Horoz DöğüĢü Mehmet Sırrı ġiir 7- 8 

Karen, Maren, Met  Masal  8- 9 

Bülbül / Andersen S. M. (Çevirmen) Masal 10- 

11- 

12- 

13 

Yurt Sevgisi M. Fahrettin Hikâye 14 

Abone Defteri   15 

Posta Kutusu   16 

Bulmaca  Eğlence  16 

 

 

II(71), 17 Temmuz 1330 [30 Temmuz 1914] 

BaĢlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Çiftçinin Öğüdü  ġiir 1 

Define Arayıcıları Ahmet Hayri Hikâye 1- 2- 

3- 4- 

5- 6 

Tabiat Dersleri Hocanız Fenni 

Yazı 

6- 7 

Bülbül  Masal 8- 9- 

10 

Büyük Adamlar/ArĢimet  Biyografi 10- 

11- 

12 

Tilki KardeĢ Avrupa‟da  Resimli 

Hikâye 

12- 

13- 

14- 

15 

Posta Kutusu   16 
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Beğenmece    16 

 

II(72), 24 Temmuz 1330 [6 Ağustos 1914] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Ticaret Ninnisi Nazım Hurrem ġiir 1 

Harabenin Hikâyesi Senih Muammer Hikâye 2- 3- 

4- 5- 

6 

Bülbül/ Çeviri S.M. Masal 6- 7- 

8 

Niçin sarmaĢık Ağaçlara Tırmanır?  Hikâye 8- 9 

Abone Müsabakasının Neticesi   9- 10- 

11- 

12 

Tilki KardeĢ Avrupa‟da  Resimli 

Hikâye 

12- 

13- 

14- 

15- 

16 

Posta Kutusu   16 

Bilmece   Bilmece  16 

 

II(73), 6 Eylül 1330 [19 Eylül 1914] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Çiçekler Arasında  Resim  1 

Sevgili Okuyucularımıza  Duyuru  2 

Ġyilik Kaybolmaz Senih Muammer Hikâye  2- 3- 

4 

Tabiat Dersleri Hocanız Fenni 

Yazı 

5- 6 

Bülbül/ Çeviri S.M. Masal  6- 7- 

8- 9 

Tilki KardeĢ Avrupa‟da  Resimli 

Hikâye 

10- 

11- 

12- 

13- 

14- 

15- 

16 

Bilmece  Bilmece 16 

 

 

II(74), 11 Eylül 1330 [24 Eylül 1914] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 
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Ġlk Sevgi  Resim 1 

Sen Sabır Ver Nazım Hurrem ġiir 2 

Gündüz ile Tomris Ayhan  Masal 2- 3- 

4- 5 

Ġyilik Kaybolmaz Senih Muammer Hikâye  5- 6- 

7 

Kurbağalar Besim Hilmi Çakalof Hikâye 7- 8 

Tilki KardeĢ Avrupa‟da  Resimli 

Hikâye 

8- 9- 

10- 

11 

Bilmece   16 

Reklam: Sirkeci‟de Ali Efendi 

Sineması 

  16 

 

II(75), 18 Eylül 1330 [1 Ekim 1914] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Turgut‟un Fotoğraf Makinası  Resim 1 

Ġyilik Yapan Senih Muammer Hikâye 2- 3- 

4 

Ġlk Bebek Matmazel Vera   

AteĢin Zaptı   Efsane 5- 6 

Nohut Üstünde Bir Prenses Andersen Masal 7- 8 

18. sayıdaki Bilmecenin Cevabı   8 

Bilmece  Bilmece 9 

Sevgili Okuyucularımıza  Duyuru 9 

Kitap Tanıtımı: Su bebekleri  Tanıtım 9 

Reklam: Sirkeci‟de Ali Efendi 

Sineması 

 Reklam  9 

 

II(76), 25 Eylül 1330 [8 Ekim 1914] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Türklerin Büyük Hocası Ġsmail Bey 

Gasprinskiy 

 Makale 1 

Demir ile Alp Ay Han Hikâye 2- 3 

Köylünün 15 Lirası Mehmet Muhittin Hikâye 4- 5 

Olimp‟in Hatıraları Senih Muammer (Çevirmen) Hikâye 5- 6- 

7 

Küçük Kızlar F. Sani Hikâye 7- 8- 

9 

Köylü Mehmet Hediye  Hikaye 9- 10- 

11 

Bilmece   Bilmece 12 

Reklam: Mekteb-i Vatan, 

Sirkeci‟de Ali Efendi Sineması 

 Reklam 12 
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II(77), 2 Teşrinievvel 1330 [ 15 Ekim 1914] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Ġnsanların Gözle Görülmeyen 

DüĢmanları 

 Fenni 

Yazı 

DıĢ 

kapak 

Azrail‟in Ġsyanı Mehmet Sırrı Tiyatro  1- 2 

Çöllerde   3- 4- 

5 

Olimp‟in Hatıraları Senih Muammer Çeviri 6- 7 

KarabaĢ‟ın Hikâyesi  Hikâye 7- 8- 

9 

Köylü Mehmet Hediye Hikâye  9- 10 

Bilmece  Bilmece 11 

Posta Kutusu   11 

Reklam:Ali Efendi Sinaması 

Sirkeci‟de, Hususi Muallim 

 Reklam  11 

 

II(78), 9 Teşrinievvel 1330 [ 22 Ekim 1914] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Amerika‟nın Yüksek ve ĠhtiĢamlı 

Binaları 

  DıĢ 

Kapak 

Balık Ağı F. Safi Hikâye  1- 2 

Kara Tavuk  Masal 2- 3 

Örümcek   Fenni 

Yazı 

3- 4- 5 

Köylü Mehmet Hediye Hikâye  6- 7 

Son Bahar‟a Senih Muammer ġiir 8 

Bir Ġnsana Ne Kadar Toprak 

Lazımdır? 

  8- 9- 

10 

Bilmece   Bilmece 11 

Posta Kutusu   11 

Reklam: Ali Efendi Sineması 

Sirkeci‟de, Hususi Muallim 

 Reklam  11 

II( 79), 22 Teşrinievvel1330 [ 4 Kasım 1914] 

Başlık  Yazar  Tür  Sayfa 

No  

Bugünkü Medeniyetin En Büyük 

Yardımcısı 

  1 

KuĢlar ve Çocuklar Mehmet Sırrı ġarkı ve 

Oyun 

2 

Vatan Ġçin F. Nurettin Hikâye  3- 4- 

5- 6 

Öç  Besime Muharrem ġiir  5 

Öç  Ragıp Galip ġiir  6 

Yalancılar Daima Mahcup Olur   6- 7- 8 



 

118 

 

Bir Ġnsana Ne Kadar Toprak 

Lazımdır 

Tolstoy Hikâye 8- 9- 

10 

Bilmece   Bilmece  11 

Kitap ve Dergi Tanıtımı: Türklük 

Mefkuresi 

  11 

Reklam: Ali Efendi Sineması   11 

    

 

 

II(80), 9 Mayıs 1334 [9 Mayıs 1918] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Küçük Sevenlerimize  Duyuru  Kapak 

Uyku Ömer Seyfettin ġiir Kapak 

NevĢin  Tiyatro 2 

Dünyanın En Akıllı Beygiri Ziya Muhittin Hikâye 4- 5- 

6- 7 

Üç ġehzadenin Hikâyesi  Masal 8- 9- 

10- 11 

Fakir Alim Mahmut Sadi Hikâye 11- 12 

Bir Köpeğin Tercüme-i Hâli Said Edip (Çevirmen) Hikâye 13- 

14- 15 

Kitap ve Dergi Tanıtımı: Türk 

Kadını, Muallimler ve 

Muallimeler Mecmuası, Talebe 

Defteri, Çocuk Edebiyatı, 

Görünmeyen Adam, Kamer‟de Ġlk 

Ġnsanlar, Çocuk Hikâyeleri, Halk 

Kütüphanesi,  

   

II(81), 24 Mayıs 1334 [24 Mayıs 1918] 

Başlık Yazar Tür SSSayfa 

No 

Bebeğim  Ġrfan Emin ġiir  Kapak 

NevĢin  Tiyatro 2- 3- 4- 

5 

Altın KuĢ- 1-  Ay Han Masal 5- 6- 7- 

8 

Uçurucu Hâkim Hamit Masal 8- 9- 10- 

11 

Karıncalar ve YaĢayıĢları  Fenni 

Yazı 

11- 12- 

13 

Bir Köpeğin Tercüme-i Hali Said Edip (Çevirmen) Hikâye 13- 14 

Posta Kutusu   15 

Kitap ve Dergi Tanıtımı: Türk 

Kadını, Talebe Defteri, Çocuk 

Edebiyatı,  Görünmeyen Adam, 

Kamer‟de Ġlk Ġnsanlar, Tilki 

KardeĢ Avrupa‟da, Çocuk 

Hikâyeleri, Çocuk Edebiyatının 

  16 
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Abonesi 

Karikatür Resme Yazı Yazma 

Müsabakası 

  16 

II(82), 6 Haziran 1334 [6 Haziran 1918] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Serçe Kızın Mektubu S. Muammer ġiir DıĢ 

Kapak 

Altın Kaz Rıfat Necdet Manzum 

Hikâye 

2- 3 

Kurnaz Terzi Ziya Muhittin Masal 4- 5- 6 

Altın KuĢ- 2-  Ay Han Masal 6- 7- 

8- 9 

Niçin SarmaĢık Ağaçlara 

Tırmanır? 

 

 Fenni Yazı 9- 10 

Bir Köpeğin Tercüme-i Hali Said Edip (Çevirmen) Hikâye 10- 

11- 

12- 

13- 14 

Karıncalar ve YaĢayıĢları  Fenni yazı 14- 15 

Bir Kalemde Çizme Müsabakası  YarıĢma 16 

Posta Kutusu   16 

Kitap ve Dergi Tanıtımı: Sanayi 

Risalesi 

 Tanıtım 16 

II(83), 20 Haziran 1334 [20 Haziran 1918] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Bilmeceler Bulmacalar  Bilmece DıĢ 

kapak 

Ġhtar  Duyuru DıĢ 

kapak 

Yeni Dünya  Duyuru Ġç 

kapak 

Altın Kaz Rıfat Necdet Manzum 

Hikâye 

Ġç 

kapak- 

1- 2 

GüneĢ‟in Küçük HemĢiresi Sıdkı Hamit Hikâye 3- 4- 

5- 6 

Sulhu Hiç Sevmeyen M.A. Hayati Hikâye 6- 7- 8 

Pis Oğuz‟un KardeĢi  Hikâye 8- 9- 

10 

Büyük Kartal Ziya Muhittin Hikâye 11- 12 

Bir Köpeğin Tercüme-i Hali Said Edip (Çevirmen) Hikâye 13- 

14- 15 

Kitap ve Dergi Tanıtımı: Türk 

Kadını, Halk Kütüphanesi, ġarkın 

Sultanları,  

  16 

Reklam: Orhaniye Matbaası   16 

Posta Kutusu   16 
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Bir Kalemde Çizme Müsabakası  YarıĢma  

Reklam: DiĢ Tabibi Mehmet 

Hüdavendigar 

   

II(84), 4 Temmuz 1334 [4 Temmuz 1918] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Bilmece  Bilmece DıĢ 

Kapak 

Ġlkbahar Köprülüzade Mehmet ġiir Ġç 

kapak 

Talebe Defteri  Tanıtım Ġç 

kapak 

Altın Kaz Rıfat Necdet Manzum 

Hikâye 

1- 2- 3 

Melekler Camii Mahmut Hakkı Hikâye 3- 4- 

5- 6 

Ejderha- 1-  Ay Han Masal 7- 8- 9 

Kedi ile Papağan  Fabl 10- 

11- 12 

Anadolu Köylerinin Hayatından M. Fazlı Deneme  12 

Su Perisi- 1-  Cahit Cevat (Çevirmen) Masal 12- 

13- 

14- 15 

Ġlan ve Reklamlar: Merhum 

Ferhat, Halk Kütüphanesi, 

Haftalık Mecmua, Orhaniye 

Matbaası 

  16 

Kitap ve Dergi Tanıtımları: Türk 

Kadını, Ģarkın Sultanları, 

Kamer‟de Ġlk Ġnsanlar, 

Görünmeyen Adam, Tilki KardeĢ 

Avrupa‟da 

   

II(85), 18 Temmuz 1334 [18 Temmuz 1918] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Altıncı Sultan Mehmet Vahdettin 

Han 

  DıĢ 

kapak 

Boncuk Dadım Ġrfan Emin ġiir DıĢ 

kapak 

Bulmaca   Bulmaca Ġç 

kapak 

Ay Nine Nüzhet ġiir 1 

Talebe Mecmuası  Tanıtım 1 

Arılar  Ahmet Mithat  2- 3 

Ağ  Senih Muammer Hikâye 3- 4- 5 

Güdük Kuyruğun Hikâyesi  Hikâye 5- 6- 7 

Ejderha- 2-  Ay Han Masal  7- 8- 

9- 10 

Su Perisi- 2-  Cahit Cevat (Çevirmen) Masal 11- 

12- 
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13- 14 

Kitap ve Dergi Tanıtımı: Türk 

Kadını 

 Tanıtım  15 

Posta Kutusu   16 

Ġlan ve Reklamlar: DiĢ Tabibi 

Mehmet Hüdaverdi, Almanca 

Kıraat Muallimi, ġarkın Sultanları, 

Kamer‟de Ġlk Ġnsanlar, 

Görünmeyen Adam, Tilki KardeĢ 

Avrupa‟da, Halk Kütüphanesi 

   

II(86), 1 Ağustos 1334 [1 Ağustos 1918] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Büyük ve Milli Bir Müsabaka  YarıĢma  DıĢ 

Kapak 

Bilmece   Bilmece  DıĢ 

kapak 

Ġlkbahar Gelirken Rıfat Necdet ġiir Ġç 

kapak 

Bahar Ġrfan Emin ġiir Ġç 

kapak 

Örümcek  Ahmet Mithat  1- 2 

Niçin Reçineli Ağaçlar 

Yapraklarını Dökmezler? 

Senih Muammer(Çevirmen) Fenni Yazı 2- 3- 4 

Sansarın Hikâyesi Sedat  Masal 5- 6 

Nihayetsiz Bir Hikâye Ahmet Cemil (Çevirmen) Masal 7- 8- 

9- 10- 

11 

Ejderha- 3-  Ay Han Masal 11- 

12- 

13- 14 

Matrut  Besim Çakalof Hikâye 14- 15 

Kitap ve Dergi Tanıtımı: Türk 

Kadını, Talebe Defteri, Kamer‟de 

Ġlk Ġnsanlar, Görünmeyen Adam, 

Tilki KardeĢ Avrupa‟da, DüĢünce 

  16 

Ġlan ve Reklam: DiĢ Tabibi 

Mehmet Hüdaverdi, Konser 

   

II(87), 22 Ağustos 1334 [22 Ağustos 1918] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Bilmece   Bilmece DıĢ 

kapak 

Fatma Fahrünnisa‟nın Vefatı  Ġlan  Ġç 

kapak 

Gül Tabiat Gülerken Nusret ġiir 1 

Andersen Hakkında  Tanıtım 1 

Ayın Hikâyeleri/Andersen Rıfat Necdet(Çevirmen) Masal 2- 3 

Aslan ile Sivrisinek Senih Muammer Hikâye  4- 5- 

6- 7 



 

122 

 

Ejderha- 4-  Ay Han Masal 7- 9- 

10 

Eğlence   Eğlence 8 

Altın  Mehmet Senai (Çevirmen) Masal 8- 9- 

10- 

11- 12 

Çiçek Dürbünü Ġsmail Nüzhet Oyun  13 

Posta Kutusu   13 

Ġlan ve Reklam: DiĢ Tabibi 

Mehmet Hüdaverdi, 

  14 

Kitap ve Dergi Tanıtımı: Türk 

Kadını, Talebe Defteri, Kamer‟de 

Ġlk Ġnsanlar, Görünmeyen Adam, 

Tilki KardeĢ Avrupa‟da 

  15 

Posta Kutusu    

II(88), 5 Eylül 1334 [5 Eylül 1918] 

BaĢlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Bulmaca ve Bilmeceler  Bilmece  DıĢ 

kapak 

EĢeğin Tesellisi Rıfat Necdet ġiir Ġç 

kapak 

Fatmacığın Niyeti Macit Ahmet ġiir Ġç 

kapak 

Ġkinci AkĢam/Andersen‟den  Rıfat Necdet(Çevirmen) Masal  1- 2 

Kurt, Koyun, Kaz ve Ördek S. M.  Fabl  3- 4- 5 

Cemile ile Nuri Rasim Hikâye 5- 6- 

7- 8- 9 

Bulut Perisi T. E. Ferit Masal  9- 10- 

1112- 

13 

Keçi Annenin BaĢına Gelenler- 1-  Mehmet Burhanettin Masal  14- 15 

Kitap ve Dergi Tanıtımı: Talebe 

Defteri, Kamer‟de Ġlk Ġnsanlar, 

Görünmeyen Adam, Türk Kadını, 

ġarkın Sultanları, Tilki KardeĢ 

Avrupa‟da 

  16 

Ġlan ve Reklam: DiĢ Tabibi 

Mehmet Hüdavendigar, Konser 

  16 

II(89), 26 Eylül 1334 [26 Eylül 1918] 

BaĢlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Hatice Hanımın Bilmecesi  Bilmece DıĢ 

kapak 

Dördüncü AkĢam/Andersen‟den Rıfat Necdet (Çevirmen) Hikâye   Ġç 

kapak- 

1 

Çar ile Melek Ahmet Sebil Hikâye  2- 3- 

4- 5- 

6- 7 
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Tonton Amca Senih Muammer Hikâye 8- 9- 

10- 11 

Keçi Annenin BaĢına Gelenler- 2-  Mehmet Burhanettin Masal 11- 

12- 

13- 

14- 15 

Posta Kutusu   15 

Kitap ve Dergi Tanıtımı: Talebe 

Defteri, Kamer‟de Ġlk Ġnsanlar, 

Görünmeyen Adam, Türk Kadını, 

ġarkın Sultanları, Tilki KardeĢ 

Avrupa‟da 

  16 

Ġlan ve Reklam: DiĢ Tabibi 

Mehmet Hüdavendigar, Konser 

   

II(90), 1 Teşrinisani 1334 [1 Kasım 1918] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Milli Masal Müsabakası  YarıĢma DıĢ 

kapak 

Bilmece  Bilmece DıĢ 

kapak 

Fakir Çocuk Mehmet Muhittin ġiir 1 

Altıncı AkĢam/Andersen‟den Rıfat Necdet (Çevirmen) Masal 2- 3- 4 

KuĢların Kavgası Mehmet Senai (Çevirmen) Hikâye 4- 5- 6 

Tonton Amca Senih Muammer Hikâye 6- 7- 

8- 9 

Leylekler /Hans Andersen Burhan (Çevirmen) Masal 10- 

11- 

12- 13 

Ali Efendi‟nin Papağanı M. Fahrettin Hikâye 14 

Kitap ve Dergi Tanıtımı: Talebe 

Defteri, Kamer‟de Ġlk Ġnsanlar, 

Görünmeyen Adam, Türk Kadını, 

ġarkın Sultanları, Tilki KardeĢ 

Avrupa‟da 

  15 

II(91), 21 Teşrinisani 1334 [21 Kasım 1918] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

Milli Masal Müsabakasına ĠĢtirak 

edenler 

 YarıĢma Kapak 

Bilmece   Bilmece Kapak 

Dev Baba   1- 2- 

3- 4 

Üç Yumurtadan Bir Kız Saadet Zihni (Derleyen) Masal  4- 5- 

6- 7- 8 

Suküt Ağacı Mehmet Ġhsan (Derleyen) Masal  9- 10- 

11- 12 

Dünya Ziyafetinin Ahiret Misafiri Hüsameddin Macit Masal 12- 

13- 14 

Yazı Gönderenlere  Duyuru 14 
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II(92), 5 Kânunuevvel 1334 [5 Aralık 1918] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Bilmece   Bilmece  Kapak  

Kitap ve Dergi Tanıtımı: Türk 

Kadını, Talebe Defteri, Tonguz‟un 

Rüyası, Halk Kütüphanesi- 

Kırtasiye Ģubesi 

 Tanıtım Kapak 

Vefat Ġlanı  Ġlan 1 

Beyaz Sultan Mehmet ġemi‟ (Derleyen) Masal  1- 2- 

3- 4- 

5- 6- 7 

Kabak Kızı Nejat Mehmet Ali (Derleyen) Masal 7- 8 

Sağırların Komedyası M. Fazıl Masal 8- 9- 

10- 11 

Ġnatçı Keçiler Naciye Said (Çevirmen) Masal 11- 12 

Ot  Mehmet Hakkı Çevirmen) Fenni Yazı 12- 13 

Halk Kütüphanesinde Bulunan 

Kitaplar Listesi 

  14 

Kitap Tanıtımı: Ay Demir, Harem   13- 14 

II(93), 19 Kânunuevvel 1334 [19 Aralık 1918] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Halk Kütüphanesi- Kırtasiye 

ġubesi 

 Tanıtım Kapak  

Bilmece   Bilmece  Kapak  

Avcı Mehmet Mehmet Suphi (Derleyen) Masal 1- 2- 

3- 4- 

5- 6 

Ejder Bulut Ġsmail Nurettin (Derleyen) Masal 7- 8- 9 

PadiĢahın Kızı Çobanın Oğluna 

Kısmet OlmuĢ 

Mehmet Cahit Masal 9- 10- 

11- 12 

Tuhaf Bir Ada/Fenelon‟dan Mehmet Senai (Çeviren) Hikâye 13- 14 

Kitap ve Dergi Tanıtımı: Türk 

Kadını, Talebe Defteri, Tilki 

KardeĢ, Aydemir, Küçük Türk 

Tarihi 

  15 

Ġlan ve Reklam: DiĢ Tabibi 

Mehmet Hüdaverdi 

  15 

II(94), 9 Kânunusani 1334 [9 Ocak 1918] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Ġki Hafta Sonra Her yerde YeĢil 

Kitapları Arayınız 

 Tanıtım  Kapak  

Ölen Babama ġekibe Hilmi ġiir 1 

Gündüz Hasan Mehmet Davut (Derleyen) Masal 1- 2- 

3- 4- 

5- 6 

Perinin Değneği Ahmet Nebil (Çevirmen)  6- 7- 

8- 9- 
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10- 

11- 

12- 

13- 14 

Tuhaf Bir Ada/Fenelon‟dan Mehmet Senai (Çeviren) Hikâye 14- 15 

II(95), 29 Mayıs 1335 [29 Mayıs 1919] 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Ġyi ve Fena Çocuklar Çocuk Dünyası  2 

Bir Sultan Olsaydım Ay Han  2 

Sevgili Okuyucularımıza!  Duyuru  2 

Hakikat Gerdanlığı Senih Muammer Hikâye  3 

II(96), 5 Haziran 1335 [5 Haziran 1919] 

Başlık  Yazar Tür Sayfa 

No 

Hz. Musa a.s   2 

Diken   ġiir  2 

Tarihi Bir Ağaç   2 

Avrupa Mektepleri   3 

Sevgili Okuyucularımıza!  Duyuru  3 

Reklam: Hak Kütüphanesi  Ġlan  3 

Akıllı Hırsız  Resimli 

Hikâye 

4 

 

I(1), 2 Kânunuevvel 1926  

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Kitap Tanıtımı: Çocuk Hikâyeleri, 

Kamerde Ġlk Ġnsanlar, Görünmeyen 

Adam, AteĢ ve GüneĢ, Ay Demir, 

Sevgi Nedir?, Ġki KardeĢ, Mahper 

Sultan, Çin Hikâyesi, Bizim Kıraat, 

Talebe Defteri 

 Tanıtım 2 

Altın Hazinelerine Seyahat  Hikâye 3 

… BaĢı Halide Nusret ġiir 3- 4 

Küçük ġeyler  ġiir 4 

Oyuncaklar Yusuf Ziya ġiir 4 

Eski Demir Bakraç Hikâyesi Ġngilizceden Fabl 5- 6 

Küçük Dikencik Senih Muammer Hikâye 7 

Yazısız Hikâye  Hikâye 8 

En Büyük Varlık  Fenni Yazı 9- 10 

Zavallı Kedi  Hikâye 11- 12 

Oyun, Spor, Jimnastik Sayfası   13- 14 

Eğlenceli Oyunlar  Eğlence  15 

ġakalar  Fıkra 15 

TaĢradaki Okuyucularımıza! Muallim Ahmet Halit Duyuru  15 

Bilmece  Bilmece 15 

Fenni Sual  Bilmece 15 
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ġaĢırtmaca   Eğlence  16 

I(2), 9 Kânunuevvel 1926 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Kitap Tanıtımı: Çocuk 

Hikâyeleri, Kamerde Ġlk Ġnsanlar, 

Görünmeyen Adam, AteĢ ve 

GüneĢ, Ay Demir, Sevgi Nedir?, 

Ġki KardeĢ, Mahper Sultan, 

Moğol Beyi, Çin Hikâyesi, Bizim 

Kıraat, Bizim Tarih, Talebe 

Defteri 

 Tanıtım 2 

Ben AteĢim Halide Nusret ġiir 3 

Sonbahar Ġrfan Emin ġiir 3 

Resimsiz Resim Defteri Hayrettin (Çevirmen) Hikâye 4- 5 

Kendini Beğenen Kız Ġngilizceden Naklen Hikâye 5- 6 

NeĢeli Yaban EĢekleri Ġngilizceden Naklen Fabl 6- 7 

Yazısız Hikâye  Hikâye 8 

Gülmeyi Seven Bir Adam Ġngilizceden Naklen Hikâye 9- 10 

Seyahat Ederken Öğrendiklerim Harun ReĢit Fenni Yazı 11- 12 

Örümceğin Çay Ziyafeti  Fabl 12 

Oyun, Spor, Jimnastik Sayfası M. Sami  13- 14 

ġakalar  Fıkra 15 

Müdür ve Muallimlerimizden 

Ricamız 

 Duyuru 15 

Reklam: Doktor Mehmet Kamil 

Bey, DiĢ Tabibi Hüseyin Hamit 

Bey 

 Ġlan 15 

Bilmece   Bilmece 15 

Fenni Sual  Bilmece 15 

ġaĢırtmaca   Eğlence  16 

I(3), 16 Kânunuevvel 1926 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Kitap Tanıtımı: Çocuk 

Hikâyeleri, Kamerde Ġlk Ġnsanlar, 

Görünmeyen Adam, AteĢ ve 

GüneĢ, Ay Demir, Sevgi Nedir?, 

Ġki KardeĢ, Mahper Sultan, 

Moğol Beyi, Çin Hikâyesi, Bizim 

Kıraat, Bizim Tarih, Talebe 

Defteri 

 Tanıtım 2 

Talim ve Terbiye Dairesinin Yeni 

Çocuk Kitapları 

 Tanıtım 2 

TaĢradaki Okuyucularımıza!  Duyuru 2 

Köylünün Evi Mehmet Behiç ġiir 3 

KomĢunun Çocuğu Nurettin Emin ġiir 3- 4 

Resimsiz Resim Defteri Hayrettin (Çevirmen) Hikâye 4- 5 

ġiraka‟nın Köpeği Ziya (Çevirmen) Masal 5- 6 

Müjgan‟ın Hikâyesi Ġngilizceden Naklen Hikâye 7 
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Gözü Kapalı Banyo  Resimli 

Hikâye 

8 

Talihsiz Bahtiyar Efendi- 1-  Mahmut Yesari Tiyatro 9- 10- 

11 

Seyahat Ederken Öğrendiklerim Harun ReĢit Fenni Yazı 11- 12 

Kısmetini Bekleyen Tilki  Fabl 12 

Eğlenceli Oyunlar  Eğlence  12 

Kurt Yavruları Kitabı M. Sami  13- 14 

ġakalar  Fıkra 15 

Reklam: Göz Doktoru Nuri 

Fehmi Bey, Ġstikbal Kırtasiye, 

Türkiye Cumhuriyeti Haritası 

 Ġlan 15 

Bilmece   Bilmece 15 

Fenni Sual  Bilmece 15 

YakıĢtırmaca  Eğlence  16 

1(4), 23 Kânunuevvel 1926 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Kitap Tanıtımı: Çocuk 

Hikâyeleri, Kamerde Ġlk Ġnsanlar, 

Görünmeyen Adam, AteĢ ve 

GüneĢ, Ay Demir, Sevgi Nedir?, 

Ġki KardeĢ, Mahper Sultan, 

Moğol Beyi, Çin Hikâyesi, Bizim 

Kıraat, Bizim Tarih, Talebe 

Defteri 

 

 Tanıtım 2 

Talim ve Terbiye Dairesinin Yeni 

Çocuk Kitapları 

 Tanıtım 2 

TaĢradaki Okuyucularımıza!  Duyuru 2 

Kuzum Postacı Çabuk Ol! Ahmet Halit Duyuru 3 

Küçük Tayyareci Yusuf Ziya ġiir 3 

Kapat Gözünü Dedenin 

Hikâyeleri 

Andersen‟den Hikâye 4- 5 

Ne Olmak Ġsterdin?  Hikâye 5 

Resimsiz Resim Defteri Muallim Hayrettin 

(Çevirmen) 

Hikâye 5- 6 

Talihsiz Bahtiyar Efendi- 2-  Mahmut Yesari Tiyatro 6- 7 

Kendi Kendine Yürüyen 

Çizmeler 

Sabri Cemil Hikâye 7 

Süpürgeci Cesur Ahmet Nasıl 

Mükâfat Gördü? 

 Resimli 

Hikâye 

8- 9- 

10 

Çorap Deliği Ġngilizceden Naklen Hikâye 11 

VahĢiler Arasında Ġhsan Ġlhami Makale 12- 13 

Yarının Ġzcilerine/Kurt Yavruları 

Kitabı 

M. Sami  13- 14 

Ben N.M. ġiir 14 

Güzel … Bahtiyar Tevfik Hikâye 14- 15 

TeĢekkür  Duyuru 15 

Bilmece   Bilmece 15 

Çizmece  Eğlence 16 
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Kitap Tanıtımı: Üç Elma Beyin 

Hikâyesi, Parmak Kız 

 Tanıtım  16 

I(5), 30 Kânunuevvel 1926 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Kitap Tanıtımı: Çocuk 

Hikâyeleri, Kamerde Ġlk Ġnsanlar, 

Görünmeyen Adam, AteĢ ve 

GüneĢ, Ay Demir, Sevgi Nedir?, 

Ġki KardeĢ, Mahper Sultan, 

Moğol Beyi, Çin Hikâyesi, Bizim 

Kıraat, Bizim Tarih, Talebe 

Defteri 

 Tanıtım  2 

TaĢradaki Okuyucularımıza!  Duyuru 2 

Parmak Kız- 1-  Masalcı Baba Masal 3- 4 

Resimsiz Resim Defteri Muallim Hayrettin 

(Çevirmen) 

Hikâye 4 

Kapat Gözünü Dedenin 

Hikâyeleri 

Andersen‟den Hikâye 5 

Talihsiz Bahtiyar Efendi- 3-  Mahmut Yesari Tiyatro 6- 7 

Bahriyeli Doğan  ġiir 7 

Lale Adasına Doğru  Hikâye 8 

Üç Elma Bey‟in Hikâyesi- 1-  N. Halit (Çevirmen) Masal 9- 10 

Türkan‟ın Temizliği Sabri Cemil ġiir 10 

BaykuĢun Doktorluğu  Fabl 11 

Atlı Periler Ġngilizceden Naklen Hikâye 12- 13 

Cevabın Ġyisi Böyle Olur  Hikâye 13 

Yarının Ġzcileri/ Kurt Yavruları 

Kitabı 

M. Sami Makale 14 

Reklam: Doktor Galip Hakkı Bey  Ġlan  15 

Bilmece   Bilmece  15 

Neredeler?  Eğlence  16 

I(6), 6 Kânunusani 1927 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Kitap Tanıtımı: Çocuk 

Hikâyeleri, Kamerde Ġlk Ġnsanlar, 

Görünmeyen Adam, AteĢ ve 

GüneĢ, Ay Demir, Sevgi Nedir?, 

Ġki KardeĢ, Mahper Sultan, 

Moğol Beyi, Çin Hikâyesi, Bizim 

Kıraat, Bizim Tarih, Talebe 

Defteri 

 Tanıtım  2 

TaĢradaki Okuyucularımıza  Duyuru 2 

Parmak Kız- 2-  Masalcı Baba Masal 3- 4 

Kapat Gözünü Dedenin 

Hikâyeleri 

Andersen‟den Hikâye 5 

Ay‟ın Hikâyeleri Muallim 

Hayrettin(Çevirmen) 

Hikâye 6 

Bir KargaĢalık  Resimli 7- 8 
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Hikâye 

Üç Elma Bey‟in Hikâyesi- 2 N. Halit (Çevirmen) Masal 9- 10- 

11 

Atlı Periler Ġngilizceden Naklen Hikâye 11- 12 

Yarının Ġzcileri/Kurt Yavruları 

Kitabı 

M. Sami Makale 13 

Kanatlarını Oynatan Kelebek  Eğlence  14 

Posta Kutusu   14- 15 

Bilmece   Bilmece  15 

Bulunuz Bakalım  Eğlence 16 

I(7), 13 Kânunusani 1327 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Kitap Tanıtımı: Çocuk 

Hikâyeleri, Kamerde Ġlk Ġnsanlar, 

Görünmeyen Adam, AteĢ ve 

GüneĢ, Ay Demir, Sevgi Nedir?, 

Ġki KardeĢ, Mahper Sultan, 

Moğol Beyi, Çin Hikâyesi, Bizim 

Kıraat, Bizim Tarih, Talebe 

Defteri 

 Tanıtım 2 

TaĢradaki Okuyucularımıza!  Duyuru 2 

Parmak Kız- 3-  Masalcı Baba Masal 3- 4 

Köylünün Değirmeni Mehmet Behçet ġiir 4 

Kapat Gözünü Dedenin 

Hikâyeleri 

Andersen‟den Hikâye 5 

Ay‟ın Hikâyeleri Muallim 

Hayrettin(Çevirmen) 

Hikâye 6 

Yürüyen Koltuk Sabri Cemil Hikâye 6 

Çocuk Dünyasının Masrafsız 

Oyuncağı 

 Eğlence  7 

Ġstiklalin Çocuğu Özer ġiir 7 

Bobi‟nin Hatası  Hikâye 8 

Üç Elma Bey‟in Hikâyesi- 3-  N. Halit (Çevirmen) Masal  9- 10 

Ġyi Kalpli Kız Ġngilizceden Hikâye 11- 12 

Yarının Ġzcilerine/ Kurt Yavruları 

Kitabı 

M. Sami  Makale  13 

Tuhaf ġeylerden R. A. Makale 14 

Fenni Eğlenceler  Deney 14 

Posta Kutusu   15 

Bilmece   Bilmece  15 

Yemek Yerken Okumayınız  Eğlence 16 

I(8), 20 Kânunusani 1927 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Kitap Tanıtımı: Çocuk 

Hikâyeleri, Kamerde Ġlk Ġnsanlar, 

Görünmeyen Adam, AteĢ ve 

GüneĢ, Ay Demir, Sevgi Nedir?, 

Ġki KardeĢ, Mahper Sultan, 

 Tanıtım 2 
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Moğol Beyi, Çin Hikâyesi, Bizim 

Kıraat, Bizim Tarih, Talebe 

Defteri, Orhan ile GümüĢ 

TaĢradaki Okuyucularımıza  Duyuru 2 

Kar Baba- 1-  Masalcı Baba Masal 3- 4 

Kapat Gözünü Dedenin 

Hikâyeleri 

Andersen‟den Hikâye 5- 6 

KarakıĢ Özer ġiir 6 

ArkadaĢımın Hikâyesi Nurullah ġiir 6 

Sabahleyin Erkenden Esma Zafer (Çevirmen) Hikâye 7 

Kurbağa KardeĢin Ziyafeti  Hikâye 8 

Üç Elma Bey‟in Hikâyesi- 4-  N. Halit (Çevirmen) Masal 9- 10 

Susana‟nın Altın Pabuçları A. Nurettin (Çevirmen) Hikâye 11- 12 

Kurt Yavruları Kitabı M. Sami Makale 13 

ġakalar   Fıkra  14 

Ufak Oyunlar  Eğlence 15 

Posta Kutusu   15 

Size Soruyoruz   15 

Bilmece  Bilmece 15 

Kitap Tanıtımı: Arı Maya‟nın 

BaĢından Geçenler 

  16 

I(9), 27 Kânunusani 1927 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Kitap Tanıtımı: Çocuk 

Hikâyeleri, Kamerde Ġlk Ġnsanlar, 

Görünmeyen Adam, AteĢ ve 

GüneĢ, Ay Demir, Sevgi Nedir?, 

Ġki KardeĢ, Mahper Sultan, 

Moğol Beyi, Çin Hikâyesi, Bizim 

Kıraat, Bizim Tarih, Talebe 

Defteri, Orhan ile GümüĢ 

 Tanıtım 2 

TaĢradaki Okuyucularımıza!  Duyuru 2 

Kar Baba- 2-  Masalcı Baba Masal 3- 4 

Kapat Gözünü Ninenin 

Hikâyeleri 

Andersen‟den Hikâye  4- 5 

Sihirli Tokmak – 1-  Ba. Be. Bi. Hikâye  5- 6 

Tom, Tit, Tat Ġngilizceden Naklen Hikâye 7 

Nasıl BaĢlar, Nasıl Biter?  Resimli 

Hikâye 

8 

Jumbo Crusoe‟nin BaĢından 

Geçenler- 1-  

Naime Halit (Çevirmen) Hikâye 9- 10 

Altı Farenin SergüzeĢti A. Nurettin Hikâye  10- 

11- 12 

Büyük Nine YaĢar Nabi ġiir 12 

Kurt Yavruları Kitabı M. Sami Makale  13 

Mekteplerde Seyahat  Resim  14 

Her Zaman Sorabilirsiniz  Duyuru 14 

Yakında Hayret Edeceksiniz  Duyuru 14 

Büyük Milli Müsabakamız  Duyuru 14 

Reklam: Doktor Akil Muhtar Bey  Ġlan 15 
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Posta Kutusu   15 

Bilmece  Bilmece 15 

Reklam: Arı Maya‟nın BaĢından 

Geçenler 

 Ġlan 16 

I(10), 3 Şubat 1927 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Kitap Tanıtımı: Çocuk 

Hikâyeleri, Kamerde Ġlk Ġnsanlar, 

Görünmeyen Adam, AteĢ ve 

GüneĢ, Ay Demir, Sevgi Nedir?, 

Ġki KardeĢ, Mahper Sultan, 

Moğol Beyi, Çin Hikâyesi, Bizim 

Kıraat, Bizim Tarih, Talebe 

Defteri, Orhan ile GümüĢ 

 Tanıtım 2 

TaĢradaki Okuyucularımıza!  Duyuru 2 

Ġnsanların Mini Minim Dostları Naime Halit Makale 3 

Kapat Gözünü Dedenin 

Hikâyeleri 

 Hikâye 4 

Ay‟ın Hikâyeleri Muallim Hayrullah 

(Çevirmen) 

Hikâye 5 

Bahar Gelse YaĢar Nabi ġiir 5 

Mini Mini Pisi Nazan Muzaffer (Çevirmen) Hikâye 6- 7- 8 

Mekteplerde Seyahat  Resim 8 

Jumbo Crusoe‟nin BaĢından 

Geçenler- 2-  

Naime Halit (Çevirmen) Hikâye 9- 10 

Sihirli Tokmak- 2-  Ba. Be. Bi. Hikâye 10- 11 

Türk Cesareti Sabri Cemil ġiir 12 

Muallim ArkadaĢlardan Ricamız  Duyuru 12 

Büyük Milli Müsabakamız  Duyuru  12 

Salyangoz Kabuğu- 1-  A. Nurettin Masal 12- 

13- 14 

Bir Hatıra Enver Nuri (Çevirmen) Hikâye 14 

Köpek  Nurullah Hikâye 14 

Posta Kutusu   15 

Bilmece    15 

Kitap Tanıtımı: Arı Maya‟nın 

BaĢından Geçenler, Dünya 

Masalları 

  16 

I(11), 10 Şubat 1927 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Kitap Tanıtımı: Çocuk 

Hikâyeleri, Kamerde Ġlk Ġnsanlar, 

Görünmeyen Adam, AteĢ ve 

GüneĢ, Ay Demir, Sevgi Nedir?, 

Ġki KardeĢ, Mahper Sultan, 

Moğol Beyi, Çin Hikâyesi, Bizim 

Kıraat, Bizim Tarih, Talebe 

Defteri, Orhan ile GümüĢ 

 Tanıtım 2 
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TaĢradaki Okuyucularımıza  Duyuru 2 

Maarif Vekili Mustafa Necati 

Bey Efendi 

 Resim 3 

Arı Maya‟nın BaĢından Geçenler Nihat Adil (Çevirmen) Hikâye 2- 3- 4 

Karlar Kraliçesi Masalcı Baba Masal 5 

Ay‟ın Hikâyeleri Muallim Hayrullah 

(Çevirmen) 

Hikâye 5 

Eskimo Masalları  Masal 6- 7 

Jumbo Crusoe‟nin BaĢından 

Geçenler- 3-  

Naime Halit(Çevirmen) Hikâye 8- 9 

AteĢin Dayısına Halide Nusret ġiir 10 

Köyüm Namık Edip ġiir 10 

Kanatları Olan Kız Selma Zafer Hikâye 11- 12 

Salyangoz Kabuğu- 2-  A. Nurettin Masal 13- 14 

Nasıl OlmuĢ?  Fıkra 15 

Küçük Dostlarımızın MüĢkülleri  Duyuru 14 

Posta Kutusu   14- 15 

Karganın Cevabı  Resimli 

Hikâye 

15 

Mekteplerde Seyahat  Resim  16 

Bilmece    

Mükâfat Kazananlar    

Kitap ve Dergi Tanıtımı: Bizim 

Mecmua Koleksiyonu, Dünya 

Masalları 

   

I(12), 17 Şubat 1927 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Kitap Tanıtımı: Çocuk 

Hikâyeleri, Kamerde Ġlk Ġnsanlar, 

Görünmeyen Adam, AteĢ ve 

GüneĢ, Ay Demir, Sevgi Nedir?, 

Ġki KardeĢ, Mahper Sultan, 

Moğol Beyi, Çin Hikâyesi, Bizim 

Kıraat, Bizim Tarih, Talebe 

Defteri, Orhan ile GümüĢ 

 Tanıtım 2 

TaĢradaki Okuyucularımıza  Duyuru 2 

Arı Maya‟nın BaĢından Geçenler Nihat Adil(Çevirmen) Hikâye 3- 4- 5 

Kar Kraliçesi Masalcı Baba Masal 4- 5 

Ay‟ın Hikâyeleri Muallim Hayrullah 

(Çevirmen) 

Hikâye 5 

Seyahat Ederken Öğrendiklerim Harun ReĢit Fenni Yazı 6- 7 

Afacan Kaya VahĢiler Reisinin 

Yanında- 1-  

Nazan Muzaffer Hikâye  8- 9 

Kardan Dünya Mehmet Faruk ġiir 9 

Kayıp Çocuk/Eskimo Masalları Ġbrahim AĢki (Çevirmen) Masal  10- 11 

KıĢ  Muallim Namık Edip ġiir  12 

Milli Masal Müsabakası  Duyuru 12 

Kara Boncuk ile Kardan Adam Esma Zafer Hikâye 13 

Sihirli Düdük YaĢar Nabi Hikâye 13- 14 

TeĢekkürlerimiz   Duyuru 14 
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Kendi Kendinize Eğlence  Eğlence  14 

Posta Kutusu   15- 16 

Mekteplerde Seyahat  Resim 16 

I(13), 24 Şubat 1927 

Başlık Yazar Tür Sayfa

No 

Kitap Tanıtımı: Dünya Masalları, 

Çocuk Hikâyeleri, Kamerde Ġlk 

Ġnsanlar, Görünmeyen Adam, 

AteĢ ve GüneĢ, Ay Demir, Sevgi 

Nedir?, Ġki KardeĢ, Mahper 

Sultan, Moğol Beyi, Çin 

Hikâyesi, Bizim Kıraat, Bizim 

Tarih, Talebe Defteri, Orhan ile 

GümüĢ 

 Tanıtım 2 

TaĢradaki Okuyucularımıza  Duyuru 2 

Arı Maya‟nın BaĢından Geçenler Nihat Adil (Çevirmen) Hikâye 3- 4- 5 

KıĢ ve Kar YaĢar Nabi ġiir 5 

Kar Kraliçesi Masalcı Baba Masal  4- 5- 6 

Köyde KıĢ Mehmet Faruk ġiir 6 

Ay‟ın Hikâyeleri Muallim 

Hayrullah(Çevirmen) 

Hikâye 6 

Karga ile BaykuĢ/Eskimo 

Masallarından 

Ġbrahim AĢki (Çevirmen) Masal  7 

Biliyorum Efendim Nezahat Sabri (Çevirmen) Hikâye 7 

Bulmaca  Bulmaca  8 

Afacan Kaya VahĢiler Reisinin 

Yanında- 2-  

Nazan Muzaffer Hikâye  9- 10 

Bebeğim AyĢe Yıldız ġiir 10 

Seyahat Ederken Öğrendiklerim Harun ReĢit Fenni Yazı 11- 12 

Denizin Altında Ġngilizceden Naklen Hikâye 13 

Küçük Hamdi ile Dev Enver Nuri (Çevirmen) Masal 13 

Eğlenceli Oyunlar  Eğlence  14 

ġakalar  Fıkra 14 

Posta Kutusu   15 

Mekteplere Seyahat Çanakkale Kız Mektebinden Resim 16 

Mükâfat Kazananlar  Duyuru   

I(14), 3 Mart 1927 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Kitap Tanıtımı: Dünya Masalları, 

Çocuk Hikâyeleri, Kamerde Ġlk 

Ġnsanlar, Bizim Mecmua 

Koleksiyonu, Görünmeyen 

Adam, AteĢ ve GüneĢ, Ay Demir, 

Sevgi Nedir?, Ġki KardeĢ, Mahper 

Sultan, Moğol Beyi, Çin 

Hikâyesi, Bizim Kıraat, Bizim 

Tarih, Talebe Defteri, Orhan‟ın 

Hayvanlar Bahçesi 

 Tanıtım  
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Arı Maya‟nın BaĢından Geçenler Nihat Adil(Çevirmen) Hikâye 1- 2 

Ay‟ın Hikâyeleri Muallim 

Hayrullah(Çevirmen) 

Hikâye 3 

Kar Kraliçesi Masalcı Baba Masal 3- 4 

Seyahat Ederken Öğrendiklerim Harun ReĢit Fenni Yazı 5- 6 

Ġyi Hava Fena Hava/Eskimo 

Masallarından 

Ġbrahim AĢki (Çeviren) Masal  7 

Ocağın Üstünde Mehmet Faruk Hikâye 7- 8 

Afacan Kaya‟nın BaĢından 

Geçenler 

Nazan Muzaffer Hikâye 9- 10 

Türk Ordusu YaĢar Nabi ġiir 10 

Sihirli Yüzük A. Nurettin(Çevirmen) Masal  11- 

12- 13 

Küçük Terzi Nurullah Hikâye 13- 

14- 15 

Posta Kutusu   15- 16 

Bilmece   Bilmece 16 

Mükâfat Kazananlar  Duyuru  16 

I(15), 10 Mart 1927 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Kitap Tanıtımı: Dünya Masalları, 

Çocuk Hikâyeleri, Görünmeyen 

Adam, AteĢ ve GüneĢ, Sevgi 

Nedir, Bizim Mecmua 

Koleksiyonu, kamerde Ġlk 

Ġnsanlar, Orhan‟ın Hayvanlar 

Bahçesi, Türkçe Mushaf-ı ġerif, 

Ġlk Gençlik, Çocuk Kalbi 

 Tanıtım  

Arı Maya‟nın BaĢından Geçenler Nihat Adil (Çevirmen) Hikâye 1- 2- 3 

Kar Kraliçesi Masalcı Baba Masal 3- 4 

Aykut- 1-  Abdullah Ziya Hikâye 4- 5- 6 

29.  Çay Ġbriği Nazan Muzaffer Hikâye 6- 7 

Boncuk TavĢanın Maharetleri  Resimli 

Hikâye 

8 

Keloğlanın Hatıratı- 1-   Masal 9- 10 

AteĢten Halide Nusret ġiir 11 

En Ġyi Mimar Sabri Cemil ġiir 11 

KıĢ Gecesi Mehtabı Mehmet Faruk ġiir 11 

Karga ile Gündüz/Eskimo 

Masallarından 

Ġbrahim AĢki (Çevirmen) Masal 12- 13 

ġems Cihan A. Nurettin Masal 14- 15 

Posta Kutusu   16 

Bilmece   Bilmece  

Mükâfat Kazananlar  Duyuru   

I(16), 17 Mart 1927 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Kitap Tanıtımı: Dünya Masalları, 

Çocuk Hikâyeleri, Görünmez 

 Tanıtım  
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Adam, AteĢ ve GüneĢ, Sevgi 

Nedir, Bizim Mecmua 

Koleksiyonu, Kamerde Ġlk 

Ġnsanlar, Orhan‟ın Hayvanlar 

Bahçesi, Eski Sayıları 

Ġsteyenlere, Tilki KardeĢ 

Avrupa‟da, Benli bahrinin 

Hikâyesi, Tavuk Hırsızları, Kızıl 

Tuğ 

Arı Maya‟nın BaĢından Geçenler Nihat Adil (Çevirmen) Hikâye 1- 2- 3 

KıĢtan Bahara Mehmet Faruk ġiir  3 

Bahar Müjdesi YaĢar Nabi ġiir 3 

Kar Kraliçesi Masalcı Baba Masal 4- 5 

Aykut- 2-  Abdullah Ziya Hikâye 6- 7- 8 

Keloğlan‟ın Hatıratı/ EĢeğimle 

Ne KonuĢtuk 

Abdullah Ziya Masal  9- 10 

Seyahat Ederken Öğrendiklerim  Fenni Yazı 10- 11 

Sihirli Fasulyeler- 1-  Hüseyin Azmi (Çevirmen) Masal 12- 

13- 14 

Geyik ile Morina Ġbrahim AĢki (Çevirmen) Masal 14- 15 

MarĢ  Mehmet Ali Bey  15 

Bilmece ġakaları  Bilmece  15 

BoĢ mu Dolu mu?  Fıkra 15 

Posta Kutusu   16 

Milli Masal Müsabakası   16 

Milli Yazı Müsabakası   16 

Hangi Yazıları Beğendiniz?   16 

Bilmece   Bilmece  

Mükâfat Kazananlar  Duyuru   

I(17), 24 Mart 1927 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Kitap Tanıtımı: Dünya Masalları, 

Çocuk Hikâyeleri, Görünmez 

Adam, AteĢ ve GüneĢ, Sevgi 

Nedir, Bizim Mecmua 

Koleksiyonu, Kamerde Ġlk 

Ġnsanlar, Orhan‟ın Hayvanlar 

Bahçesi, Eski Sayıları 

Ġsteyenlere, Tilki KardeĢ 

Avrupa‟da, Benli bahrinin 

Hikâyesi, Tavuk Hırsızları, Kızıl 

Tuğ 

 Tanıtım  

Arı Maya‟nın BaĢından Geçenler Nihat Adil (Çevirmen) Hikâye  1- 2 

Kar Kraliçesi Masalcı Baba Masal 3- 4 

Zaferden Sonra  YaĢar Nabi ġiir 4 

Seyahat Ederken Öğrendiklerim Muallim Harun ReĢit Fenni Yazı 5- 6 

Çocuklar ġarkısı Mehmet Faruk ġiir 7 

Sayalım  Sabri Cemil ġiir 7 

KıĢı Uyku ile Geçiren Hayvanlar Naime Halit  7- 8 

Keloğlan‟ın Hatıratı/ Dağındaki 

Define 

Abdullah Ziya Masal  9- 10- 

11 
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Sihirli Fasulyeler- 2-  Hüseyin Azmi (Çevirmen) Masal 11- 

12- 13 

Ġyi Kalpli Arılar Esma Zafer (Çevirmen) Hikâye 14 

Altın Bilezik- 1-  Ali Muzaffer (Derleyen) Masal 15- 16 

Posta kutusu   16 

Bilmece  Bilmece 16 

Fenni Sual  Soru 16 

Mükâfat Kazananlar  Duyuru  16 

I(18), 31 Mart 1917 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Kitap Tanıtımı: Dünya Masalları, 

Çocuk Hikâyeleri, Görünmez 

Adam, AteĢ ve GüneĢ, Sevgi 

Nedir, Bizim Mecmua 

Koleksiyonu, Kamerde Ġlk 

Ġnsanlar, Orhan‟ın Hayvanlar 

Bahçesi, Eski Sayıları 

Ġsteyenlere, Tilki KardeĢ 

Avrupa‟da, Benli bahrinin 

Hikâyesi, Tavuk Hırsızları, Kızıl 

Tuğ 

 Tanıtım  

Arı Maya‟nın BaĢından Geçenler Nihat Adil (Çevirmen) Hikâye 1- 2 

Kar Kraliçesi Masalcı Baba Masal  3- 4 

Meçhul ġehir Nurullah Meliç ġiir 4 

Sabah ġarkısı Mehmet Faruk ġiir 5 

AkĢam Türküsü Ġrfan Emin ġiir 5 

Gece ġarkısı Mehmet Faruk ġiir 5 

Kırk Senelik Bir Hoca  Resim 5 

Kargılı Adam- 1-  Abdullah Ziya Roman 6- 7- 8 

Keloğlan‟ın Hatıratı/ Keloğlan 

Ördekçi 

Abdullah Ziya Masal 9- 10- 

11 

Çocuklar   Duyuru 11 

Sihirli At- 1-  Naime Halit Masal 11- 12 

Kendi Kendinize Arayınız  Eğlence  12 

Çiçeklerde Suyu Severler Halide Nusret Hikâye  13 

Altın Bilezik- 2-  Ali Muzaffer (Derleyen) Masal  13- 14 

Posta Kutusu   15 

10 Çocuk Babası  Ġlan 15 

Bilmece   Bilmece  16 

Mükâfat Kazananlar  Duyuru  16 

 

I(19), 7 Nisan 1927 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Kitap Tanıtımı: Dünya Masalları, 

Çocuk Hikâyeleri, Görünmez 

Adam, AteĢ ve GüneĢ, Sevgi 

Nedir, Bizim Mecmua 

Koleksiyonu, Kamerde Ġlk 

 Tanıtım  
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Ġnsanlar, Orhan‟ın Hayvanlar 

Bahçesi, Eski Sayıları 

Ġsteyenlere, Tilki KardeĢ 

Avrupada, Tavuk Hırsızları, Kızıl 

Tuğ  

Arı Maya‟nın BaĢından Geçenler Nihat Adil (Çevirmen) Hikâye 1- 2 

Seyahat Ederken Öğrendiklerim Harun ReĢit Fenni Yazı 3- 4 

Keloğlan  Masalcı Baba Masal  5- 6- 7 

Sakarya ġehirlerine M. Sadık ġiir 7 

Tayyare  Mehmet Faruk ġiir  7 

Küçük Çoban YaĢar Nabi ġiir  7 

Kargılı Adam- 2-  Abdullah Ziya Roman  8- 9- 

10 

Bilmece ġakaları  Bilmece  10 

Keloğlan‟ın Hatıratı Abdullah Ziya Masal  11- 

12- 13 

KuĢlar Niçin Öterler? Necati  Fenni Yazı 13 

Sihirli At- 2-  Naime Halit Masal  13- 

14- 15 

Bir Gece Seyahati M. Selma (Derleyen) Masal 16 

Posta Kutusu   16 

Bilmece   Bilmece   

Mükâfat Kazananlar  Duyuru   

I(20), 14 Nisan 1927 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Kitap Tanıtımı: Dünya Masalları, 

Çocuk Hikâyeleri, Görünmez 

Adam, AteĢ ve GüneĢ, Sevgi 

Nedir, Bizim Mecmua 

Koleksiyonu, Kamerde Ġlk 

Ġnsanlar, Orhan‟ın Hayvanlar 

Bahçesi, Eski Sayıları 

Ġsteyenlere, Tilki KardeĢ 

Avrupa‟da, Tavuk Hırsızları, 

Kızıl Tuğ 

 Tanıtım   

TaĢradaki Okuyucularımıza  Duyuru  

Arı Maya‟nın BaĢına Gelenler Nihat Adil (Çevirmen) Hikâye 1- 2 

TaĢ  Tolstoy  Hikâye 2 

Seyahat Ederken Öğrendiklerim Harun ReĢit Fenni Yazı 3- 4 

Yağmur  Mehmet Faruk ġiir 5 

Kümes Hayvanları YaĢar Nabi ġiir 5 

Abonelerimize   Duyuru  5 

Aykut- 3-  Abdullah Ziya Hikâye 6- 7 

Ayı Yavrusunun Ziyafeti  Resimli 

Hikâye 

8 

Keloğlanın Hatıratı/Zümrüdü 

Anka KuĢu 

Abdullah Ziya Masal  9- 10 

FatiĢ‟in Köpeği A. Nurettin Hikâye  11- 

12- 13 

Perizat‟ın Ejderhası  Hikâye  13- 14 

Bilmece ġakaları M. Nusret Bilmece  14 
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Ay Efe Naci Rıza (Derleyen) Masal  15 

Posta Kutusu   15 

Bilmece   Bilmece   

Mükâfat Kazananlar  Duyuru   

I(21), 21 Nisan 1927 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Kitap Tanıtımı: Dünya Masalları, 

Çocuk Hikâyeleri, Görünmez 

Adam, AteĢ ve GüneĢ, Sevgi 

Nedir, Bizim Mecmua 

Koleksiyonu, Kamerde Ġlk 

Ġnsanlar, Orhan‟ın Hayvanlar 

Bahçesi, Eski Sayıları 

Ġsteyenlere, Tilki KardeĢ 

Avrupa‟da, Tavuk Hırsızları, 

Kızıl Tuğ 

 Tanıtım   

TaĢradaki Okuyucularımıza  Duyuru   

23 Nisan Nedir?   1 

23 Nisan Mehmet Faruk ġiir 1 

Gazinin Heykeli KarĢısında Necdet RüĢtü ġiir 1- 2 

Türk Zaferi YaĢar Nabi ġiir 2 

Büyük Gazi Ġsmet Ayten ġiir  2 

Arı Maya‟nın BaĢından Geçenler Nihat Adil (Çevirmen) Hikâye 3- 4 

Saadet Pabuçları- 1-  Masalcı Baba(Andersen‟den) Masal  5- 6 

Kargılı Adam- 3-  Abdullah Ziya Roman  7- 8- 9 

Keloğlan‟ın Hatıratı/Keloğlan ve 

Kırk Haramiler 

Abdullah Ziya Masal  10- 11 

Leylek  Bedrettin (Çevirmen) Hikâye 12 

Yelek  Tolstoy Hikâye 13 

Üç Sersem Ġbrahim Senai (Çevirmen) Hikâye 13 

Elma Çiçeği- 1-   Masal  14 

Berberin Faresi- 1-  Aziz Hüdayi Hikȃye 15- 16 

Bilmece ġakaları M. Nusret Bilmece  16 

Bilmece   Bilmece   

Mükâfat Kazananlar  Duyuru   

I(22), 28 Nisan 1927 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Kitap Tanıtımı: Dünya Masalları, 

Çocuk Hikâyeleri, Görünmez 

Adam, AteĢ ve GüneĢ, Sevgi 

Nedir, Bizim Mecmua 

Koleksiyonu, Kamerde Ġlk 

Ġnsanlar, Orhan‟ın Hayvanlar 

Bahçesi, Eski Sayıları 

Ġsteyenlere, Tilki KardeĢ 

Avrupa‟da, Tavuk Hırsızları, 

Kızıl Tuğ, Alaattin ve Sihirli 

Lamba 

 Tanıtım   
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TaĢradaki Okuyucularımıza  Duyuru  

KuĢlarda Hürriyeti Severler Halide Nusret ġiir 1 

Ġnek ile Binek  ġiir 1 

Kurt ile Ġhtiyar Ġsmail ġiir 1 

Arı Maya‟nın BaĢından Geçenler Nihat Adil (Çevirmen) Hikâye 2- 3- 4 

Saadet Pabuçları- 2-  Masalcı Baba 

(Andersen‟den) 

Masal 4- 5 

Kargılı Adam- 4-  Abdullah Ziya Roman  6- 7 

Kirpi ile Yaramaz Kurt  Resimli 

Hikâye 

8 

Keloğlan‟ın Hatıratı Abdullah Ziya Masal 9- 10 

Üç Hayat  Masal 10- 11 

Elma Çiçeği- 2-  Muallim C.N. Masal  12- 1- 

3- 14 

Çiftçi ile Hırsız Hayrunnisa Arif Milli Masal 14 

Berberin Faresi- 2-  Aziz Hüdayi Hikȃye 15- 16 

YanlıĢ GörünüĢ  Eğlence  16 

Sihirli Kutular Harun ReĢit Tiyatro 16 

Posta Kutusu    

Bilmece   Bilmece   

Mükâfat Kazananlar  Duyuru   

Karilerimizi Davet Ediyoruz!  Duyuru  

I(23), 5 Mayıs 1927 

Başlık  Yazar Tür  Sayfa 

No 

Kitap Tanıtımı: Dünya Masalları, 

Çocuk Hikâyeleri, Görünmez 

Adam, AteĢ ve GüneĢ, Sevgi 

Nedir, Bizim Mecmua 

Koleksiyonu, Kamerde Ġlk 

Ġnsanlar, Eski Sayıları 

Ġsteyenlere, Tilki KardeĢ 

Avrupa‟da, Tavuk Hırsızları, 

Resimli Türkçe Kılavuzu 

 Tanıtım   

TaĢradaki Okuyucularımıza  Duyuru  

BaĢak  Halide Nusret ġiir 1 

Kır Türküsü Ġrfan Emin ġiir 1 

Kelebeğin Ölümü YaĢar Nabi ġiir 1 

Rus Edebiyatından  Tolstoy Hikâye 1 

Arı Maya‟nın BaĢından Geçenler Nihat Adil (Çevirmen) Hikâye 2- 3 

Saadet Pabuçları- 3-  Masalcı Baba Masal 3- 4- 5 

Can‟ın Atı Behiç Enver Hikâye  5 

Kargılı Adam- 5-  Abdullah Ziya Roman 6- 7 

Kurdun Postu Nasıl Çıktı?  Yazısız 

Hikâye 

8 

Keloğlan‟ın Hatıratı/Çamlıbel 

Kahramanı 

Abdullah Ziya Masal 9- 10 

Cici Anne Çetin‟in Babası Hikâye 11- 

12- 13 

Yazısız Hikâye  Yazısız 

Hikâye 

12 
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Üç Hayat K. V. C. Masal 14- 15 

Kurtlar Arasında Bir Çocuk  Haber  15 

Posta Kutusu   16 

Bilmece   Bilmece  

Mükâfat Kazananlar  Duyuru   

Mektepliler Bayramı  Duyuru   

I(24), 12 Mayıs 1927 

Başlık  Yazar  Tür  Sayfa 

No  

Kitap Tanıtımı: Dünya Masalları, 

Çocuk Hikâyeleri, Görünmez 

Adam, AteĢ ve GüneĢ, Sevgi 

Nedir, Bizim Mecmua 

Koleksiyonu, Kamerde Ġlk 

Ġnsanlar, Eski Sayıları 

Ġsteyenlere, Tilki KardeĢ 

Avrupa‟da, Tavuk Hırsızları, 

Alaattin Ve Sihirli Lambası, Türk 

Korsanları 

 Tanıtım   

TaĢradaki Okuyucularımıza  Duyuru  

Fesatçı Ġle Kurt Senih Muammer ġiir 1 

Haftanın Günleri Mehmet Faruk ġiir 1 

Arı Maya‟nın BaĢından Geçenler Nihat Adil (Çevirmen) Hikâye 2- 3 

Saadet Pabuçları- 4-  Masalcı Baba Masal  3- 4- 5 

Kargılı Adam- 6-  Abdullah Ziya Roman 6- 7 

Hırsızlar Nerede?  Resimli 

Hikâye 

8 

Keloğlan‟ın Hatıratı/Akar Tunç 

Irmağının Hikâyesi 

Abdullah Ziya Masal  9- 10- 

11 

Serçe  Fevzi  Hikâye 11 

Ġki Zavallı Bedrettin  Hikâye  12 

Bıldırcın Avı Ġbrahim Senai Hikâye 13 

Çok Pahalıya Mal olmuĢ Bir 

Kahvaltı 

N. H. Hikâye 14 

Bilmece ġakalar M. Nusret Bilmece  15 

Dünyanız Altı Aylık!  Duyuru  15 

Posta Kutusu    

Bilmece   Bilmece   

Mükâfat Kazananlar  Duyuru   

I(25), 19 Mayıs 1927 

Başlık  Yazar  Tür  Sayfa 

No 

Kitap Tanıtımı: Dünya Masalları, 

Çocuk Hikâyeleri, Görünmez 

Adam, AteĢ ve GüneĢ, Sevgi 

Nedir, Bizim Mecmua 

Koleksiyonu, Kamerde Ġlk 

Ġnsanlar, Eski Sayıları 

Ġsteyenlere, Tilki KardeĢ 

Avrupa‟da, Tavuk Hırsızları, 

 Tanıtım   
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Alaattin Ve Sihirli Lambası, Kızıl 

Tuğ, Türk Korsanları, Talebe 

Defteri 

TaĢradaki Okuyucularımıza!  Duyuru  

Kırlarda Ġlkbahar Mehmet Faruk ġiir 1 

Ġlkbahar Necdet RüĢtü ġiir 1 

Arı Maya‟nın BaĢından Geçenler Nihat Adil (Çevirmen) Hikâye 2- 3 

Saadet Pabuçları- 5-  Masalcı Baba Masal 4- 5 

Kargılı Adam- 7-  Abdullah Ziya Roman 6- 7 

Maymun, Tavuk ve Pelikan  Resimli 

Hikâye 

8 

Keloğlanın Hatıratı / Keloğlan 

Akar Tunç Kalesine Gidiyor 

Abdullah Ziya Masal  9- 10- 

11 

Doğduğum Günün Seneyi 

Devriyesi 

Bedrettin  Hikâye  12 

Yağmurun Masalı Muallim Fevzi Masal 12 

Fenni Eğlence  Eğlence  13 

Bilmece ġakaları  Bilmece 13 

Ali Babanın Sucuğu M. Nusret Hikâye 14- 15 

Posta Kutusu   16 

Birinci Cildin Sonu  Duyuru  16 

Bilmece   Bilmece   

Mükâfat Kazananlar  Duyuru   

1. Cilt Çocuk Dünyası  Duyuru   

Kura Nasıl Çekildi?  Duyuru   

I(26), 26 Mayıs 1927 

Başlık  Yazar  Tür  Sayfa 

No 

TaĢradaki Okuyucularımıza!  Duyuru   

Kitap Tanıtımı: Çocuk 

Hikâyeleri, Kamerde Ġlk Ġnsanlar, 

Görünmez Adam, AteĢ ve GüneĢ, 

Sevgi Nedir? Dünya 

Masallarından Oduncunun Kızı, 

Eski Sayıları Ġsteyenlere, Tilki 

KardeĢ Avrupa‟da, Bizim 

Mecmua Koleksiyonu, Alaattin 

Ve Sihirli Lambası, Kızıl Tuğ, Ġki 

Çocuğun Devr-i Âlemi 

 Tanıtım   

Birinci Cilt Hazırdır  Duyuru   

Koca Hızır Necdet RüĢtü ġiir 1- 2 

Atı Maya‟nın BaĢından Geçemler Nihat Adil (Çevirmen) Hikâye 3- 4 

Kargılı Adam- 8-  Abdullah Ziya Roman  5- 6- 

7- 8 

ġakalar  Resimli 

Hikâye 

8 

Keloğlanın Hatıratı/Keloğlan 

Akar Tunç‟un Esrarını Hallediyor 

Abdullah Ziya Masal  9- 10- 

11 

 Ġbrahim AĢki  12- 13 

Miras  Tolstoy Hikâye  14 

Kaya Bozguna Uğruyor Bedrettin  Hikâye  14 
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 Mehmet  Hikâye 15 

ġakalar M. Nusret Fıkra  15 

Bu Sayıdan Ġtibaren  Duyuru  16 

Kartpostal Mübadelesi  Duyuru  16 

Posta Kutusu   16 

Bilmece   Bilmece   

Mükâfat Kazananlar  Duyuru   

Kura Çekenler  Duyuru   

Dikkat Ediniz  Duyuru   

Kitap Tanıtımı: Resimli Türkçe 

Kamusu, Haritalar 

   

I(29), 16 Haziran 1927 

Başlık  Yazar  Tür  Sayfa 

No 

TaĢradaki Okuyucularımıza!  Duyuru   

Kitap Tanıtımı: Çocuk 

Hikâyeleri, Kamerde Ġlk Ġnsanlar, 

Görünmeyen Adam, AteĢ ve 

GüneĢ, Sevgi Nedir? Dünya 

Masallarından Oduncunun Kızı, 

Eski Sayıları Ġsteyenlere, Tilki 

KardeĢ Avrupa‟da, Bizim 

Mecmua Koleksiyonu, Alaattin 

Ve Sihirli Lambası, Kızıl Tuğ, Ġki 

Çocuğun Devr-i Âlemi, Kanlı 

AkĢam 

   

Gelincik  YaĢar Nabi ġiir  1 

Ġyi Kalpli Ozan YaĢar Nabi  1- 2 

Arı Maya‟nın BaĢından Geçenler Nihat Adil (Çevirmen) Hikâye 2- 3 

Yol ArkadaĢı – 2-    3- 4- 5 

Kargılı Adam- 9-  Abdullah Ziya Roman  6- 7 

Komik Nuri‟nin Maceraları  Resimli 

Hikâye 

8- 9 

Keloğlanın Hatıratı/ keloğlan Abdullah Ziya Masal  10- 

11- 12 

Fedakâr Serçe Bedrettin  Hikâye  12 

Altın Bilezik Nurettin  Masal  12- 13 

Arzum  Ġbrahim Senai  14- 15 

ġakalar  M. Nusret Fıkra  16 

ġimdiye Kadar   Duyuru   

Posta Kutusu  Duyuru   

Bilmece   Bilmece   

Mükâfat Kazananlar  Duyuru   

 

I(30), 22 Haziran 1927 

Başlık Yazar Tür Sayfa 

No 

Ġlk Mektepleri Bitirenlerin 

Girebilecekleri Mektepler 

  1- 2- 3 



 

143 

 

Türk Köylüsü YaĢar Nabi ġiir 3 

Arı Maya‟nın BaĢından Geçenler Nihat Adil (Çevirmen) Hikâye 3- 4- 5 

Kargılı Adam- 10-  Abdullah Ziya Roman  6- 7 

Yağ Mumu ile Bal Mumu Masalcı Baba Masal 12- 13 

Tatilin Ġlk Günleri  Hikâye  13 

Burak Reis Necdet RüĢtü ġiir  14- 15 

Abonelere  M. Nusret Duyuru  15 

Yaz Tatili  Duyuru  16 

Tatilde Ġdarehanemiz  Duyuru  16 

 

4.2. Çocuk Dünyası Dergisinin Halk Edebiyatı ve Folklor Ürünlerine 

Göre Dizini 

4.2.1. Masal 

1. Maymunlarla Yengeçlerin Hikâyesi, I(1), 14 Mart 1329 [27 Mart 1913], s.2- 

3. 

2. Adaletli PadiĢah, I(1), 14 Mart 1329 [27 Mart 1913], s.3-4. 

3. Devin Eli, I(1), I(1), 14 Mart 1329 [27 Mart 1913], s.5-8. 

4. Parmak Çocuk, I(2), 21 Mart 1329 [3 Nisan 1913], s.1-2-3. 

5. Tilki ile Karga, I(2), 21 Mart 1329 [3Nisan 1913], s.5. 

6. Öğüt,  I(3), 28 Mart 1329 [10 Nisan 1913], s. 1. 

7. PadiĢah Oldun Fakat Adam Olamadın, I(2), 21 Mart 1329 [3 Nisan1913], s.6. 

8. PadiĢah ile Kayıkçı, I(3), 28 Mart 1329 [10 Nisan 1913], s.2-3. 

9. Tuz Ekmek Hakkı Unutuluyor, I(3), 28 Mart 1329 [10 Nisan 1913], s.3-4. 

10. Üç ġehzade, I(3), 28 Mart 1329 [10 Nisan 1913], s.4-5-6. 

11. Kurt ile Ayı, Çocuk Dünyası, I(4), 4 Nisan132 [17 Nisan 1913], s.1. 

12. Altın Balık, I(4), 4 Nisan 132 [17 Nisan 1913], s.2 3. 

13. Tilki ile Horoz, I(4), 4 Nisan 1329 [17 Nisan 1913], s.3-4. 

14. Ah ile Of, I(5), 11 Nisan 1329 [24 Nisan 1913], s.1- 2. 

15. Masal Müsabakasını Kazanan Masal, I(5), 11 Nisan 1329 [24 Nisan1913], 

s.6-7-8. 

16. Kurt ile Kuzu, I(9), 9 Mayıs 1329 [22 Mayıs 1913], s.1. 

17. Hacı ile Yumurtacı, I((9), 27 Haziran 1329 [10 Temmuz 1913], s.2-3. 

18. DevekuĢu ile Maymun, I(10), 12 Mayıs 1329 [25 Mayıs 1913], s.5. 

19. TavĢan ile Tilki, I(11), 23 Mayıs1329 [5 Haziran 1913], s.6-7. 

20. Talih ile Kader, I(13), 6 Haziran 1329 [19 Haziran 1913], s.1-2-3. 
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21. Aslan Horoz EĢek, I(14), 13 Haziran 1329 [26 Haziran 1913], s.7. 

22. PadiĢah ve Hamal, I(15), 20 Haziran 1329 [3 Temmuz 1913], s.6-7. 

23. Bir Kurdun Hikâyesi, I(15), 20 Haziran 1329 [3 Temmuz 1913], s.7-8. 

24. Horoz Köpek ve Tilki, I(16), 27 Haziran 1329 [10 Temmuz 1913], s.3. 

25. Tamahkârlığın Mükâfatı, I(16), 27 Haziran 1329 [10 Temmuz 1913], s.8. 

26. Adsızın Kalbi, I(18), 10 Temmuz 1329 [23 Temmuz 1913], s.2- 3- 4. 

27. Tilki ve Aslan Derili EĢek, I(18), 10 Temmuz 1329 [23 Temmuz 1913], s.4- 

5. 

28. Aslan ile Fare, I(18), 10 Temmuz 1329 [23 Temmuz 1913], s.5. 

29. Peder ve Oğulları, I(18), 10 Temmuz 1329 [23 Temmuz 1913], s.6. 

30. Küçük Kanaatkâr Kız, I(21), 1 Ağustos 1329 [14 Ağustos 1913], s.4-5. 

31. Tacir Mehmet Efendi‟nin Hikâyesi, I(22), 8 Ağustos 1329 [21Ağustos 1913], 

s.1-2-3-4-5. 

32. Bir Günlük Halife, I(22), 8 Ağustos 1329 [21 Ağustos 1913], s.7-8. 

33. Hamal Recep‟in Hikâyesi, I(23), 15 Ağustos 1329 [28 Ağustos 1913], s.2-3-

4. 

34. Bir Çorapçının Hikâyesi, I(24), 22 Ağustos 1329 [4 Eylül 1913], s.6-7. 

35. Benli Bahri‟nin Hikâyesi, I(26), 5 Eylül 1329 [18 Eylül 1913], s.1-2-3. 

36. Fare ile Midye, I(26), 5 Eylül 1329 [18 Eylül 1913], s.5. 

37. Körler ve Fil, I(27), 12 Eylül 1329 [25 Eylül 1913], s.5-6. 

38. Tilki ile Kurt, I(28), 19 Eylül 1329 [2 Ekim 1913], s.5-6-7. 

39. Bir Fıçı Altın, I(31), 10 TeĢrinievvel 1329 [23 Ekim 1913], s.3. 

40. Fil ve Küçük Kedi, I(31), 10 TeĢrinievvel 1329 [23 Ekim 1913], s.5-6. 

41. Kartal ile Sümüklüböcek, I(31), 10 TeĢrinievvel 1329 [23 Ekim 1913], s.6. 

42. Kunduracı ve Cüceler, I(34), 31 TeĢrinievvel 1329 [13 Kasım 1913], s.2-3. 

43. Sülün ile Karga, I(34), I(34), 31 TeĢrinievvel 1329 [13 Kasım 1913], s.3-4. 

44. Bahadır ġah‟ın Hikâyesi, I(34), 31 TeĢrinievvel 1329 [13 Kasım 1913], s.4-6. 

45. Köylü ile Yılan, I(34),  31 TeĢrinievvel 1329 [13 Kasım 1913], s.6-7. 

46. Billur Tepe, I(35), 7 TeĢrinisani 1329 [20 Kasım 1913], s.4- 5. 

47. Fena Huylu Karı, I(36), 14 TeĢrinisani 1329 [27 Kasım 1913], s.6-7. 

48. Of Lala‟nın Hikâyesi, I(37), 21 TeĢrinisani 1329 [4 Aralık 1913], s.4-5. 

49. Tembel Oduncu, I(38), 28 TeĢrinisani 1329 [11 Aralık 1913], s.5-6-7. 

50. PadiĢahın Bir SergüzeĢti, I(38), 28 TeĢrinisani 1329 [11 Aralık 1913], s.9- 
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10- 11. 

51. Kurdun Hilesi ve Güzel Bir Nasihat, I(42), 26 Kânunuevvel 1329 [8 Ocak 

1913], s.8- 9. 

52. PadiĢah Nasıl Ġbret Aldı, I(43), 2 Kânunusani 1329 [15 Ocak 1913], s.5-6. 

53. Mavi Sakal, I(44), 9 Kânunusani 1329 [22 Ocak 1913], s.5- 6- 7. 

54. KuĢların Dili, I(44), 9 Kânunusani 1329 [22 Ocak 1913], s.8- 9- 10. 

55. Ġki TavĢan, I(45), 16 Kânunusani 1329 [29 Ocak 1913], s.12- 13. 

56. Bir Kadının Feraseti, I(46), 23 Kânunusani 1329 [5 ġubat 1914], s.8- 9. 

57. Peypey ve Sihirli Lamba, I(47), 30 Kânunusani 1329 [12 ġubat 1914], s.9- 

10. 

58. Kara Karga ve Sümüklüböcek, I(48), 6 ġubat 1329 [19 ġubat 1914], s.3. 

59. Akıllı Dokumacı, I(48), 6 ġubat 1329 [19 ġubat 1914], s.7- 8- 9- 10. 

60. Aslan Kovan, I(48), 6 ġubat 1329 [19 ġubat 1914], s.11- 12- 13. 

61. Talihimdir PadiĢahım, I(49), 13 ġubat 1329 [26 ġubat 1914], s.6. 

62. Çizmeli Kedi, I(50), 20 ġubat 1329 [5 Mart 1914], s.4- 5- 6- 7. 

63. Sen mi Yaptırdın? Babandan mı Kaldı? I(50), 20 ġubat 1329 [5 Mart 1914], 

s.8-9. 

64. Ağaç Kesenin Kabahati, I(50), 20 ġubat 1329 [5 Mart 1914], s.9-10. 

65. Balıkçı Güzeli, II(51), 27 ġubat 1329 [12 Mart 1914], s.6- 7. 

66. Kurt ve Oğlaklar, II(51), 27 ġubat 1329 [12 Mart 1914], s.8-9-10. 

67. ġehzade Perçem, II(54), 20 Mart 1330 [2 Nisan 1914], s.10-11-13-14. 

68. Kurnaz Bir PadiĢah, II(54), 20 Mart 1330 [2 Nisan 1914], s.14- 15. 

69. Brem Köyün Mızıkacıları, II(56), 3 Nisan 1329 [16 Nisan 1914], s.5- 6- 7- 8- 

9. 

70. Don Dede, II(58), 17 Nisan 1330 [30 Nisan 1914], s.2-3-4. 

71. Marifetli DerviĢ ve Talebesi, II(59), 24 Nisan 1330 [7 Mayıs 1914], s.4-5. 

72. Ġkbal ile Mukabbel, II(61), 8 Mayıs 1330 [21 Mayıs 1914], s.4-5. 

73. Sihirli KöĢk, II(63), 22 Mayıs 1330 [4 Haziran 1914], s.3-4-5. 

74. Dertli ġah, II(66), 12 Haziran 1330 [25 Haziran 1914], s.3-4. 

75. Dünyanın En Kuvvetlisi, II(67), 19 Haziran 1330 [2 Temmuz1914], s.3-4. 

76. Pirinç Tarlalarındaki Yangın, II(68), 26 Haziran 1330 [9 Temmuz 1914], s.2-

3. 

77. Altın Yağmuru, II(69), 3 Temmuz 1330 [16 Temmuz 1914], s.3-4-5. 
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78. Bülbül, II(70), 10 Temmuz 1329 [23 Temmuz 1914], s.10-11-12-13. 

79. Karen, Maren, Met, II(70), 20 Temmuz 1330 [2 Ağustos 1914], s.6-7-8-9. 

80. Gündüz ile Tomris, II(74), 11 Eylül 1330 [24 Eylül 1914], s.2-3-4-5. 

81. Nohut Üstünde Bir Prens, II(75), 18 Eylül 1330[1 Ekim 1914], s.2-3-4. 

82. Üç ġehzadenin Hikâyesi, II(80), 9 Mayıs 1334 [9 Mayıs 1918], s.8-9-10- 11. 

83. Altın KuĢ, II(81), 24 Mayıs 1334 [24 Mayıs 1918], 5-6-7-8. 

84. Uçurucu Hâkim, II(81), 24 Mayıs 1334 [24 Mayıs 1918], s.8-9-10-11. 

85. Ejderha, II(87), 22 Ağustos 1334 [22 Ağustos 1918], s.7-9-10. 

86. Kedi ile Papağan, II(84), 4 Temmuz 1334 [4 Temmuz 1918], s.10-11-12. 

87. Su Perisi, II(85), 18 Temmuz 1334 [18 Temmuz 1918], s.11-12-13-14. 

88. Sansarın Hikâyesi, II(86), 1 Ağustos 1334 [1 Ağustos 1918], s.5-6. 

89. Nihayetsiz Bir Hikâye, II(86), 1 Ağustos 1334 [1 Ağustos 1918], s.7-8-9- 10-

11. 

90. Altın, II(87), 22 Ağustos 1334 [22 Ağustos 1918], s.8-9-10-11-12. 

91. Kurt, Koyun, Kaz ve Ördek, II(88), 5 Eylül 1334 [5 Eylül 1918], s.3-4-5. 

92. Bulut Perisi, II(88), 5 Eylül 1334 [5 Eylül 1918], s.8-9-10-11-12-13. 

93. Keçi Annenin BaĢına Gelenler, II(89), 26 Eylül 1334 [26 Eylül 1918], s.11- 

12-13-14-15. 

94. Leylekler, II(90), 1 TeĢrinisani 1334 [1 Kasım 1918], s.10-11-12-13. 

95. Dev Baba, II(91), 21 TeĢrinisani 1334 [21 Kasım 1918], s.1-2-3-4. 

96. Üç Yumurtadan Bir Kız, II(91), 21 TeĢrinisani 1334 [21 Kasım 1918], s.4- 5- 

6- 7- 8. 

97. Sükût Ağacı, II(91), 21 TeĢrinisani 1334 [21 Kasım 1918], s.9-10-11-12. 

98. Beyaz Sultan, II(92), 5 Kânunuevvel 1334 [5 Aralık 1918], s.1-2-3-4-5-6- 7. 

99. Kabak Kızı, II(92), 5 Kânunuevvel 1334 [5 Aralık 1918], s.7-8.  

100. Sağırların Komedyası, II(92), 5 Kânunuevvel 1334 [5 Aralık 1918], 

s.8- 9- 10- 11. 

101. Ġnatçı Keçiler, II(92), 5 Kânunuevvel 1334 [5 Aralık 1918], s.11- 12. 

102. Avcı Mehmet, II(93), 19 Kânunuevvel 1334 [19 Aralık 1918], s.1-2- 

3- 4- 5- 6. 

103. Ejder Bulut, II(93), 19 Kânunuevvel 1334 [19 Aralık 1918], s.7 8-9. 

104. PadiĢahın Kızı Çobanın Oğluna Kısmet OlmuĢ, II(93), 19 

Kânunuevvel 1334 [19 Aralık 1918], s.9 10-11-12. 
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105. Gündüz Hasan, II(94), 9 Kânunusani 1334 [9 Ocak 1918], s.1-2-3-4- 

5- 6. 

106. Perinin Değneği, II(94), 9 Kânunusani 1334 [9 Ocak 1918], s.6-7-8- 

9-10-11-12-13-14. 

107. Eski Demir Bakraç Hikâyesi, I(1), 2 Kânunuevvel 1926, s.5-6. 

108. Küçük Dikencik, I(1), 2 Kânunuevvel 1926, s.7. 

109. NeĢeli Yaban EĢekleri, I(2), 9 Kânunuevvel 1926, s.6- 7. 

110. Örümceğin Çay Ziyafeti, I(2), 9 Kânunuevvel 1916, s.12. 

111. ġiraka‟nın Köpeği, ,  I(3), 16 Kânunuevvel 1926, s. 5- 6. 

112. Kısmetini Bekleyen Tilki, I(3), 16 Kânunuevvel 1926, s.12. 

113. Parmak Kız, I(5- 6- 7), 30 Kânunuevvel 1926, s.3- 4. 

114. Üç Elma Bey‟in Hikâyesi, I(5- 6- 7- 8), 30 Kânunuevvel 1926, s.9-10. 

115. Kar Baba, , I(8- 9), 20 Kânunusani 1927, s.3- 4. 

116. Susana‟nın Altın Pabuçları, I(8), 20 Kânunusani 1927, s.11-12. 

117. Salyangoz Kabuğu, I(10- 11), 3 ġubat 1927, s. 12-13-14. 

118. Kayıp Çocuk, I(12), 17 ġubat 1927, s. 10-11. 

119. Sihirli Yüzük, I(14), 3 Mart 1927, s. 11-12-13. 

120. ġems Cihan, I(15), 10 Mart 1927, s. 14-15. 

121. Sihirli Fasulyeler, I(16- 17), 17 Mart 1927, s. 12-13-14. 

122. Altın Bilezik, I(16- 17), 17 Mart 1927, s.15-16. 

123. Geyik ile Morina, I(16), 17 Mart 1927, s. 14-15. 

124. Sihirli At, I(18- 19), 31 Mart 1917, s. 11-12. 

125. Keloğlan, I(19), 7 Nisan 1927, s.5-6-7. 

126. Bir Gece Seyahati, I(19), 7 Nisan 1927, s. 16. 

127. Perizat‟ın Ejderhası,  I(20), 14 Nisan 1927, s.13-14.  

128. Ay Efe, I(20), 14 Nisan 1927, s.15. 

129. Elma Çiçeği, I(21- 22), 12 Nisan 1927, s.14. 

130. Çiftçi ile Hırsız, , I(22), 28 Nisan 1927, s.14. 

131. Yağ Mumu ile Bal Mumu, I(30), 22 Haziran 1927, s.12-13. 

 

4.2.2. Bilmece 

1. Bilmece, I(1), 14 Mart 1329 [27 Mart 1913], s.8. 

2. Bilmece, I(2), 21 Mart 1329 [3 Nisan 1913], s.8. 
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3. Bilmece, I(3), 28 Mart 1329 [10 Nisan 1913], s.8. 

4. Bilmece, I(4), 4 Nisan 1329 [17 Nisan 1913], s7. 

5. Bilmece, I(5), 11 Nisan 1329 [24 Nisan 1913], s.3. 

6. Bilmece, I(6), 18 Nisan 1329 [1 Mayıs 1913], s.6. 

7. Bilmece, I(8), 2 Mayıs 1329 [15 Mayıs 1913], dıĢ kapak. 

8. Bilmece, I(9), 9 Mayıs 1329 [22 Mayıs 1913], dıĢ kapak. 

9. Bilmece, I(11), 23 Mayıs 1329 [5 Haziran 1913], dıĢ kapak. 

10. Bilmece, I(12), 30 Mayıs 1329 [12 Haziran 1913], dıĢ kapak. 

11. Bilmece Müsabakası, I(12), 30 Mayıs 1329 [12 Haziran 1913], s.7- 8. 

12. Bilmece, I(13), 6 Haziran 1329 [19 Haziran 1913], dıĢ kapak. 

13. Bilmece Müsabakası, I(13), 6 Haziran 1329 [19 Haziran 1913], s.8. 

14. Bilmece, I(14), 13 Haziran 1329 [26 Haziran 1913], dıĢ kapak. 

15. Bilmece Müsabakası, I(14), 13 Haziran 1329 [26 Haziran 1913], s.7- 8. 

16. Bilmece, I(15), 20 Haziran 1329 [3 Temmuz 1913], dıĢ kapak. 

17. Bilmece Müsabakası, I(15), 20 Haziran 1329 [3 Temmuz 1913], s.8. 

18. Bilmece, I(16), 27 Haziran 1329 [10 Temmuz 1913], dıĢ kapak. 

19. Bilmece, I(17), 4 Temmuz 1329 [17 Temmuz 1913], dıĢ kapak. 

20. Bilmece, I(19), 18 Temmuz 1329 [31 Temmuz 1913], dıĢ kapak. 

21. Bilmece Müsabakası, I(19), 18 Temmuz 1329 [31 Temmuz 1913], s.8. 

22. Bilmece Müsabakası, I(20), 25 Temmuz 1329 [7 Ağustos 1913], s.8. 

23. Bilmece, I(21), 1 Ağustos 1329 [14 Ağustos 1913], dıĢ kapak. 

24. Bilmece Müsabakası, I(21), 1 Ağustos 1329 [14 Ağustos 1913], s.6- 7. 

25. Bilmece, I(22), 8 Ağustos 1329 [21 Ağustos 1913], dıĢ kapak. 

26. Bilmece, I(23), 15 Ağustos 1329 [28 Ağustos 1913], dıĢ kapak. 

27. Bilmece, I(24), 22 Ağustos 1329 [4 Eylül 1913], dıĢ kapak. 

28. Bilmece, I(25), 29 Ağustos 1329 [11 Eylül 1913], dıĢ kapak. 

29. Bilmece, I(26), 5 Eylül 1329 [18 Eylül 1913], dıĢ kapak. 

30. Bilmece, I(27), 12 Eylül 1329 [25 Eylül 1913], dıĢ kapak. 

31. Bilmece, I(28), 19 Eylül 1329 [2 Ekim 1913], dıĢ kapak. 

32. Bilmece, I(29), 26 Eylül 1329 [9 Ekim 1913], dıĢ kapak. 

33. Bilmece, I(30), 3 TeĢrinievvel 1329 [16 Ekim 1913], dıĢ kapak. 

34. Bilmece, I(31), 10 TeĢrinievvel 1329 [23 Ekim 1913], dıĢ kapak. 

35. Bilmece, I(32), 17 TeĢrinievvel 1329 [30 Ekim 1913], dıĢ kapak. 
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36. Bilmece, I(33), 24 TeĢrinievvel 1329 [6 Kasım 1913], dıĢ kapak. 

37. Bilmece, I(34), 31 TeĢrinievvel 1329 [13 Kasım 1913], dıĢ kapak. 

38. Bilmece, I(35), 7 TeĢrinisani 1329 [20 Kasım 1913], dıĢ kapak. 

39. Bilmece, I(37), 21 TeĢrinisani 1329 [4 Aralık 1913], dıĢ kapak. 

40. Bilmece, I(40), 12 Kânunuevvel 1329 [25 Aralık 1913], dıĢ kapak. 

41. Bilmece, I(43), 2 Kânunusani 1329 [15 Ocak 1914], dıĢ kapak. 

42. Bilmece, I(44), 9 Kânunusani 1329 [22 Ocak 1914], dıĢ kapak. 

43. Bilmece, I(45), 16 Kânunusani 1329 [29 Ocak 1914], dıĢ kapak. 

44. ġaĢırtmaca, I(46), 23 Kânunusani 1329 [5 ġubat 1914], dıĢ kapak. 

45. ġaĢırtmaca, I(48), 6 ġubat 1329 [19 ġubat 1914], dıĢ kapak. 

46. Bilmece, I(49), 13 ġubat 1329, [26 ġubat 1914], dıĢ kapak. 

47. Bilmece, II(52), 6 Mart 1330 [19 Mart 1914], s.16. 

48. Muamma, II(53), 13 Mart 1330 [26 Mart 1914], s.15. 

49. Bilmece, II(55), 27 Mart 1330 [9 Nisan 1914], s.16. 

50. Bilmece, II(57), 10 Nisan 1330 [23 Nisan 1914], s.15. 

51. Bilmece, II(58), 17 Nisan 1330 [30 Nisan 1914], s.16. 

52. Bilmece, II(59), 24 Nisan 1330 [7 Mayıs 1914], s.16. 

53. Bilmece, II(60), 1 Mayıs 1330 [14 Mayıs 1914], s.15. 

54. Bilmece, II(61), 8 Mayıs 1330 [21 Mayıs 1914], s16. 

55. Bilmece, II(62), 15 Mayıs 1330 [28 Mayıs 1914], numarasız sayfa. 

56. Bilmece, II(63), 22 Mayıs 1330 [4 Haziran 1914], s.16. 

57. Bilmece, II(64), 29 Mayıs 1330 [11 Haziran 1914] / Ġzcilik Özel Sayısı. 

58. Bilmece, II(66), 12 Haziran 1330 [25 Haziran 1914], s.16. 

59. Bilmece, II(68), 26 Haziran 1330 [9 Temmuz 1914], s.16. 

60. Bilmece, II(72), 24 Temmuz 1330 [6 Ağustos 1914], s.16. 

61. Bilmece, II(73), 6 Eylül 1330 [19 Eylül 1914], s.16 

62. Bilmece, II(74), 11 Eylül 1330 [24 Eylül 1914], s.16. 

63. Bilmece, II(75), 18 Eylül 1330 [1 Ekim 1914], s.9. 

64. Bilmece, I(1), 2 Kânunuevvel 1926, s.15. 

65. Bilmece, I(2), 9 Kânunuevvel 1926, s.15. 

66. Bilmece, I(3), 16 Kânunuevvel 1926, s.15 

67. Bilmece, I(4), 23 Kânunuevvel 1926, s.15. 

68. Bilmece, I(7), 13 Kânunusani 1927, s.15. 
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69. Bilmece, I(9), 27 Kânunusani 1927, s.15. 

70. Bilmece, I(10), 3 ġubat 1927, s.15. 

71. Bilmece, I(11), 10 ġubat 1927, s.15. 

72. Bilmece, I(13), 24 ġubat 1927, s. 16. 

73. Bilmece, I(14), 3 Mart 1927, numarasız sayfa. 

74. Bilmece, I(15), 10 Mart 1927, numarasız sayfa. 

75. Bilmece, I(17), 24 Mart 1927, numarasız sayfa. 

76. Bilmece, I(18), 31 Mart 1927, numarasız sayfa. 

77. Bilmece, I(19), 7 Nisan 1927, numarasız sayfa. 

78. Bilmece, I(20), 14 Nisan 1927, numarasız sayfa.  

79. Bilmece/ Ben Neyim, I(21), 21 Nisan 1927, numarasız sayfa. 

80. Bilmece, I(23), 5 Mayıs 1927, numarasız sayfa. 

81. Bilmece ġakaları, , I(24), 12 Mayıs 1927, s.15. 

82. Bilmece, I(24), 12 Mayıs 1927, numarasız sayfa. 

83. Bilmece ġakaları, I(25), 19 Mayıs 1927, s. 13. 

84. Bilmece, I(25), 19 Mayıs 1927, numarasız sayfa. 

85. ġakalar, I(26), 26 Mayıs 1927, numarasız sayfa. 

 

4.2.3. Fıkra 

1. PadiĢah ve Hoca, I(1), 14 Mart 1329 [27 Mart 1913], s.8. 

2. Dayak, I(2), 21 Mart 1329 [3 Nisan 1913], s.5. 

3. Hocanın Kavuğu, I(3), 28 Mart 1329 [10 Nisan 1913], s.7. 

4. Ahmak Çocuk, I(5), 11 Nisan 1329 [24 Nisan 1913], s.3. 

5. Sınıfın En Tembeli, I(1), 2 Kânunuevvel 1926, s.15. 

6. Otelde, I(1), 2 Kânunuevvel 1926, s.15. 

7. Sakalın Çıkmasını Bekliyorum,  

8. Ġki Mektepli Arasında, , I(1), 2 Kânunuevvel 1926, s.15. 

9. Tamam Hesap, I(2), 9 Kânunuevvel 1926, s.15. 

10. Ġyi GelmemiĢ, I(2), 9 Kânunuevvel 1926, s.15. 

11. VahĢi Bir Hayvan, I(3), 16 Kânunuevvel 1926, s.15. 

12. Yeri KaybolmuĢ, I(3), 16 Kânunuevvel 1926, s.15. 

13. Hangi Yoldan, I(8), 20 Kânunusani 1927, s.14. 

14. Çiçekler Neden Büyür, I(8), 20 Kânunusani 1927, s.14. 
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15. Ayakları Rahat DeğilmiĢ, I(8), 20 Kânunusani 1927, s.14. 

16. KuĢçu Dükkânında, I(8), 20 Kânunusani 1927, s.14. 

17. Nasıl Açarlar, I(8), 20 Kânunusani 1927, s.14. 

18. Canlarını YakmıyormuĢ, I(8), 20 Kânunusani 1927, s.14. 

19. Ġnanmazsan, I(8), 20 Kânunusani 1927, s.14. 

20. DiĢçide KalmıĢ, I(8), 20 Kânunusani 1927, s.14. 

21. KöĢedeki Bakkaldan, I(8), 20 Kânunusani 1927, s.14. 

22. BaĢından AĢağı GeçmiĢ, I(8), 20 Kânunusani 1927, s.14. 

23. Hayırlı Dua,  I(13), 24 ġubat 1927, s.14. 

24. Ġnanmazsan Havluya Bak, I(14), 3 Mart 1927, s.10. 

25. Ev Sahibi ile MüĢteri Arasında, I(26), 26 Mayıs 1927, s. 15.  

26. Süt Katmasını UnutmuĢ, , I(26), 26 Mayıs 1927, s. 15. 

27. Mahkûm, , I(26), 26 Mayıs 1927, s. 15. 

28. Kibrit, I(29), 16 Haziran 1927, s.16. 

29. Hanım ile UĢak Arasında, I(29), 16 Haziran 1927, s.16. 

30. Gözlük, I(29), 16 Haziran 1927, s.16. 

31. Ġki ArkadaĢ Arasında, I(29), 16 Haziran 1927, s.16. 

32. Para Olmadığını Görünce, I(29), 16 Haziran 1927, s.16. 

33. Ağaçlar, I(29), 16 Haziran 1927, s.16. 

 

4.2.4. Efsane 

1. AteĢi Zaptı, I(75), 18 Eylül 1330 [1 Ekim 1914], s.5- 6. 

2. Karga ile BaykuĢ, I(13), 24 ġubat 1927, s.7. 

3. Ġyi Hava Fena Hava,  I(14), 3 Mart 1927, s.7. 

4. Karga ile Gündüz, I(15), 10 Mart 1927, s.12-13. 

4.2.5. Destan 
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5. ÇOCUK DÜNYASI DERGİSİNDEKİ HALK 

EDEBİYATI VE FOLKLOR ÜRÜNLERİ 

5.1. Masal 

5.1.1. Maymunlarla Yengeçlerin Hikâyesi 

Maymun ile yengeç dağ eteğinde birbirlerine rast geldiler. Maymunda bir 

Ģeftali çekirdeği, yengeçte de güzel bir çikolata vardı. Kurnaz maymun çikolatayı 

görüp imrendi ve yengece dedi ki; 

- Gel bunları değiĢelim. Ben sana bu çekirdeği vereyim. Sen bana çikolatayı 

ver. 

Akılsız yengeç buna razı oldu. Yengeç çekirdeği alarak yere dikti, 

çekirdekten derhal bir Ģeftali ağacı çıkarak meyve verdi. Fakat yengeç ağacın üstüne 

çıkıp Ģeftali koparamadığından bir iki tane koparıvermesini maymundan rica etti, 

maymun ağaca çıktı ve olmuĢ Ģeftalileri kendisi yedi ve olmamıĢları yengece attı. Bu 

çiy Ģeftaliler zavallı yengece isabet ederek vücudunu ezik ve bere içinde bıraktı. O 

kadar ki vücudundaki eziklerden kıskacını kımıldatamaz hale geldi.  

Yengecin akrabası oradan geçerlerken onun bu halini görüp ĢaĢtılar. Yengeç 

baĢına gelenleri birer birer anlattı. Yengecin akrabası ve dostları maymunun bu 

alçaklığını öğrenip intikam almayı kararlaĢtırdılar.  

Yengeçler maymunu misafirliğe davet edecek oldular. Lakin maymun 

baĢına geleceği iyi bildiğinden bütün arkadaĢlarını toplayıp gitti. 

Yengeçler maymun ordusunu görür görmez ufak bir çarpıĢmadan sonra 

kendi yollarına avdet etmeğe mecbur oldular. Yollarında büyük bir meclis kurarak 

maymundan nasıl intikam almak lazım geleceğini müzakere ettiler. Bu meclise 

tokmak, kıyma tahtası, arı ve yumurtada iĢtirak ettiler. Mecliste maymundan 

behemahal intikam almak ve bunun için bir hile tuzağı kurmak kararlaĢtırıldı. 

Meclisin planı Ģöyle idi: “Maymunlarla barıĢılacak ve maymun padiĢahı barıĢıklık 

kâğıdını imza etmek üzere davet olunacaktı.” 

Maymun padiĢahı yengeçlerin bu kararını öğrenerek barıĢıklık olacağından 

dolayı memnun oldu ve hiç Ģüphe etmeden davete icabet etti. 
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Maymun, yengeç cemiyetinde barıĢıklık Ģartlarını öğrenmekte olduğu 

sırada, maĢayı alarak mangalın ateĢini karıĢtırmak istedi. Bu esnada gülün altında 

saklanmıĢ olan yumurta “bomp!” diye patlayarak ateĢi dağıttı ve sıçrayan ateĢler 

maymunun ellerini yaktı. Maymun, sirkeye batırmak için ellerini sirke fıçısına 

sokmak için uzatınca, orada da arıda maymunun elini soktu. Bu sefer daha ziyade 

canı yanan maymun kaçmak üzere kapıya koĢturduğu sırada kıyma tahtası ile 

tokmağın hücumuna uğradı. Tahta ile tokmak maymunun vücudunu o kadar ezdiler 

ki az kaldı leĢi yere serilecekti. 

Zavallıyı yarı ölü yarı diri bir halde sokak ortasına getirip bıraktılar ve 

maymunlarda gelip yengeçlerin müthiĢ intikamına uğrayan padiĢahlarını alıp 

götürdüler.  

O zamandan beri maymunlar yengeçleri gördükçe eğilip yerden bir temenna 

ederler ve yengeçlerde maymunların bu iltifatlarından hoĢlanıp daha ziyade yan yan 

yürürler.  

Çocuk Dünyası, I(1), 14 Mart 1329 [27 Mart 1913], s. 2- 3. 

5.1.2. Adaletli Padişah 

Bir Türk padiĢahı bir saray yaptırdı. Sarayın önünde de bir bahçe tanzim 

ettirdi. Fakat bahçenin en iĢlek bir köĢesinde bir ihtiyar adamın eski bir kulübesi 

vardı. PadiĢah, bahçeye çirkinlik veren bu eski, kulübeyi satın alıp yıktırmak istedi 

ve pazarlık etmek için vezirini ihtiyara gönderdi. Vezir kulübeye gidip ihtiyar adama 

dedi ki: 

- Ey ihtiyar, sen çok bahtiyarsın, çünkü koca bir padiĢah senin kulübeni 

satın almak istiyor. Bu kulübe on altın etmezken sana yüz altın verecek! 

Ġhtiyar adam cevap verdi: 

- Hayır, ben kulübemi yüz altına satmam! 

- PadiĢah iki yüz altın veriyor! 

- Hayır, hayır. Ben bu kulübeyi ne iki yüz altına ne bin altına satmam, çünkü 

dedem ve babam bu kulübede yaĢadılar ve öldüler, ben de bu kulübede öleceğim… 

Vezir avdet etti ve padiĢahın huzuruna girdi ve dedi ki: 

- Ġhtiyar inat ediyor, ne kadar para verilirse verilsin satmayacağını söylüyor. 
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Ferman buyurunuz kulübesini zapt edelim gitsin! 

PadiĢah: 

- Hayır, dedi. Bunu istemem! 

Vezir o vakit dedi ki: 

BaĢka çaresi var mı padiĢahım? Bu güzel sarayın karĢısında böyle pis 

kulübe olur mu? Saraya bakanların cümlesi, saray pek güzel ama kulübe güzelliğini 

kaçırıyor diyecekler ve Ģüphesiz padiĢahta Ģu kulübeyi satın alacak para yokmuĢ, 

fikrinde bulunacaklar. Bunun üzerine padiĢah cevaben dedi ki: 

- Hayır, senin düĢündüğün doğru değil. Saraya kim bakarsa, padiĢahta çok 

para varmıĢ ki böyle bir saray yaptırabilmiĢ, diyecek… Sonra Ģu kulübeyi görüp, 

amma da adaletli padiĢahmıĢ ki böyle eski bir kulübeyi yıktırmamıĢ, hükmünü 

verecekler! 

Çocuk Dünyası, I(1), 14 Mart 1329 [27 Mart1913], s. 3- 4. 

5.1.3 Devin Eli 

Evvel zamanda Japonya‟da Oyayama dağlarında dehĢetli devler 

yaĢıyorlardı. Bu devlerin padiĢahına ġoten Duçi derlerdi. Dev padiĢahı ara sıra 

Japonya‟nın eski payitahtı olan Giyito‟ya hücum eder, ahaliye akla gelmedik 

fenalıklar yapardı. Ahali devlerin hücumundan kurtulmak için Ģehrin dıĢarısında 

büyük setler inĢa etmiĢlerdi. 

Yine o zamanlarda Giyito‟da Menyamo-Tutu-Rayko isminde akıllı ve cesur 

bir adam vardı. Bu adamın kendisi gibi akıllı ve cesaretli dört arkadaĢı olup 

bunlardan en çok Ģöhret kazanmıĢ olanın Çona idi. Rayko muharebe vaktinde 

arkadaĢlarıyla birlikte cenge gider, barıĢıklık zamanlarında ise güzel ve büyük 

sarayında dört arkadaĢı ile birlikte vakit geçirirdi. 

Karanlık ve fırtınalı bir gece Rayko‟nun dört arkadaĢı sarayda baĢ baĢa 

verip geçmiĢ zamandan muharebelerden bahsediyorlardı. Çona diyordu ki: 

- Of, ne kadar sıkıntılı ömür. Böyle eli bağlı iĢsiz güçsüz oturmak bizim gibi 

cenk ehline doğrusu pek ağır geliyor. BarıĢıklık zamanlarını hiç sevmem. Bize cenk 

lazım, cengin gürültüleri lazım… 

Bu esnada odaya giren bir kahraman: 
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- ġimdi de cenk bulmak mümkündür, dedi. ĠĢte devler yine eski oyunlarına 

baĢladılar.  

Diğer arkadaĢlar sordular: 

- Hangi devler? 

Çona bir kahkaha salıverdi ve dedi ki: 

- ġaĢarım böyle olmayacak Ģeylere inananların aklına! Siz buna inanıyor 

musunuz? 

ArkadaĢları cevap vermediler ve meyus meyus baĢ sallamakla iktifa ettiler. 

Dev havadisini getiren kahraman Çona‟ya doğruldu ve: 

- Eğer sen devlerin varlığına inanmıyorsan bir akĢam RaĢomon seddinde 

nöbet bekleyebilirsin, dedi.  

Çona: 

- Pek güzel diye cevap verdi. Nöbet bekleyebilirim. Fakat yalnız 

olmamalıyım. ArkadaĢlardan birisi de bana refakat etmelidir.  

ArkadaĢları hep bir ağızdan devden korkmadıklarını fakat onunla yüz yüze 

gelmek istemediklerini söylediler. Bunun üzerine Çona ayağa kalktı ve yalnızca yola 

çıkmaya hazırlandı. ArkadaĢları Ģöyle sordular: 

- Fakat senin RaĢomon‟a gittiğine biz nasıl inanacağız? Bunu nasıl ispat 

edeceksin? 

Çona cevap verdi: 

- Bizim evin kapısındaki yazı tahtası üstüne hepinizin gözü önünde yazı 

yazarım. Bu tahtayı RaĢomon‟a götürüp bırakırım. Sabahleyin herkes onu orada 

görebilir.  

ArkadaĢları razı oldular. O gece Çona atına bindi yazı tahtasını aldı ve 

RaĢomon‟a doğru yola çıktı. Ortalık zifiri karanlıktı. Hiçbir Ģey görülmüyor ve hiçbir 

ses iĢitilmiyordu. Yalnız fırtınanın korkunç uğultusu ile yağmurun Ģırıltısı 

iĢitiliyordu. Cesur Çona hiç korkmadan etrafını araĢtıra araĢtıra ilerliyordu. Sabah 

yaklaĢtı, Ģafak atmaya baĢladı. Fırtına durmuĢ ve yağmur dinmiĢti. Birdenbire seddin 

yukarısında devin eli göründü. Bu el uzandı, uzandı Çona‟nın baĢını tuttu. Çona 

karĢısında dehĢetli devi görüyordu. Devin çirkin baĢında yaldızlı iki boynuzu vardı. 



 

157 

 

Çona ĢaĢırmıĢ ve birazda korkmuĢ bir halde karĢısındakinin dev padiĢahı “ġoten 

Duçi” olduğuna kâni oldu. Fakat Ģimdi düĢünecek zaman değildi. Çona bir hareketle 

devin elinden kurtuldu ve kılıcını çekerek üzerine hücum etti. Çona ile devin 

arasında müthiĢ bir cenk baĢladı. Kahraman Çona eğer sırasını getirip bir kılıçta 

devin kolunu koparmamıĢ olsaydı dev kendisini ihtimal mağlup edecek ve yiyecekti. 

Kolsuz kalan dev acı acı bağırarak kaçtı gitti. Çona devi bir müddet kovaladı fakat 

ona yetiĢmek kabil olmadı. Nihayet devin kopmuĢ kolunu alarak Rayko‟nun sarayına 

avdet etti. Ertesi sabah Çona arkadaĢlarıyla beraber akıl sormak üzere meĢhur filozof  

Semiyo‟ya gitti. Filozof Çona‟ya devin elini taĢtan bir sandığa koyup yedi gün yedi 

gece baĢında beklemesini tembih etti. 

- Bundan baĢka, dedi. Bunun günahlarını temizlemek için tövbe etmelisin ve 

bu yedi gün yedi geceyi hiçbir kimse ile lakırtı etmeksizin dua okuyarak 

geçirmelisin. Eğer böyle yapmazsan büyük bir felakete uğrarsın. 

Çona taĢtan bir sandık yaptırdı. Devin elini oraya koydu. Sonra tövbe ve 

istiğfar ederek dua okumaya baĢladı. Yanına hiçbir kimseyi kabul etmiyordu. Altıncı 

gece oldu. Gece yarısına doğru Çona‟nın kapısı çalındı. Çona sordu: 

- Kim o? 

- Teyzen oğlum, aç kapıyı! 

- Yedi gün yedi gece hiç kimse ile görüĢmemeye ahdettim. Sana kapıyı 

açamam. 

- Ben bunu biliyorum fakat yavrucuğum seni görmek için çok uzak yoldan 

geldim. Pek yoruldum. Ġhtiyar teyzeni kovacak mısın? 

Çona kapıyı açmayacağını söyledi. Teyzesi yine dedi ki: 

- Senin kahramanlığını iĢiterek gelmiĢtim. Eğer kapıyı açmazsan hakkımı 

helal etmem. 

Çona teyzesinin ısrarına dayanamadı, kapıyı açtı. Teyzesi içeriye girdi: 

- Nerede devin eli? 

- El bu mermer sandık içinde! 

- Sahi mi? Ġnanayım mı? Bu kadar sene yaĢadım, böyle bir Ģey 

görmemiĢtim. Rica ederim Çonacığım bir dakika olsun bana göster. ġöyle bir göz 
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ucuyla bakayım. 

- Maatteessüf teyze! Ben kimseye göstermemeye ahdetmiĢtim. Yedi gün 

yedi gece geçinceye kadar gösteremem. 

Ġhtiyar teyze ağlamaya baĢladı. Çona hakikaten iyi yürekli bir adam olduğu 

için teyzesinin haline acıdı. 

 - Teyze, dedi. Yalnız Ģöyle bir göz ucu ile bakacaksın ha! PadiĢah olsa 

göstermezdim. Fakat senin hatırını kırmak istemiyorum.  

Çona sandığın kapağını açtı. Ġhtiyar teyze elini uzatarak eli sandıktan 

çıkarttı. 

Çocuk Dünyası, I(1), 14 Mart 1329 [27 Mart 1913], s.5- 6- 7. 

5.1.4. Parmak Çocuk 

Pek çok zamanlar evvel bir köylü bir küçük köyde karısı ile birlikte 

yaĢıyordu. Bir gün bir derviĢ bunların kapısını çaldı: 

- Pek yoruldum, azıcık sizde dinleneyim, diye rica etti.  

Köylü derviĢ babaya derhal bir iskemle verdi. Köylünün karısı da süt, 

yoğurt ve büyük bir parça ekmek getirip Tanrı misafirinin önüne koydu. DerviĢ baba 

dinlendi. Sütü içti, yoğurdu ve ekmeği yedi ve ev sahiplerine çok dualar etti. 

Giderken köylü ile karısından: 

- Dünyada en çok istediğiniz nedir? Diye sordu.  

- Ah! Diye karı koca cevap verdiler. Bizim dünyada en çok istediğimiz Ģey 

çocuktur. Allah bir tane bile vermedi. KeĢke velev ki parmak kadar olsun çocuğumuz 

olsaydı! … 

DerviĢ bir elmaya dua okudu. Yarısını köylüye öbür yarısını köylünün 

karısına yedirdi. “ĠnĢallah muradınız hâsıl olur.” diyerek çıktı, gitti. Az zaman sonra 

köylü kadın küçük bir çocuk doğurdu. Bu çocuk parmak kadar bir Ģeydi. Çocuğa 

“Parmak Çocuk” ismini koydular ve kendisini çok sevdiler. 

Bir gün Parmak Çocuğun annesi börek yapmakla meĢguldü. Parmak Çocuk 

nasılsa tencerenin içine düĢtü. Anası farkında olmayarak tencereyi kalaycıya verdi. 

Kalaycı tencereyi kalaylamaya baĢlayacağı zaman Parmak Çocuk bağırmaya, 

tepinmeye baĢladı. Kalaycı tencereden çocuk sesini iĢitince korkusundan tencereyi 
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fırlattı, attı. Tencere kırıldı ve Parmak Çocuk tencereden çıkarak evlerine kaçtı.  

Yine bir defa Parmak Çocuğu annesi otlar üstünde uyumak için bırakmıĢtı. 

Bir inek geldi otları yedi. Otlarla birlikte Parmak Çocuğu da yuttu. Fakat Parmak 

Çocuk ineğin boğazını tırmaladığından inek hemen kustu, çocukta kurtuldu. Köylü 

çok kere Parmak Çocuğu yanına alıp tarlaya giderdi. Bir gün tarlada iken çocuğu bir 

karga gördü, kaptı. Hemen havaya uçtu. Karga Parmak Çocuğu havadan yere bıraktı. 

Çocuk deniz kenarında evinin balkonunda oturan bir adamın avucu içine düĢtü. Bu 

adam çok fenaydı. Parmak Çocuğu avucu içinde görünce kızarak denize fırlattı. 

Parmak Çocuk denize düĢer düĢmez bir balık çocuğu yuttu. Ertesi günü balıkçı balığı 

tuttu. Bu balık pek lezzetli olduğundan padiĢahın sarayına götürüp sattı. PadiĢahın 

aĢçısı öğle yemeğine yetiĢtirmek için balığın karnını yarıp temizlemeye baĢlarken 

Parmak Çocuk bağırarak baĢını dıĢarıya çıkardı. Çocuk o kadar sevimliydi ki aĢçı 

kendisini pek sevdi ve üstünü baĢını temizleyerek padiĢaha götürdü. 

PadiĢah Parmak Çocuğu sarayda alıkoydu ve ona sırmalı elbiseler ihsan etti. 

Parmak Çocuk bir gün padiĢahtan babasının yanına gitmek için izin istedi. PadiĢah 

izin verdi ve ne kadar para kaldırabilirse götürmesini emir etti. Zavallı Parmak 

Çocuk üç altından baĢka para kaldıramadı ve bunları alıp götürdü. Parmak Çocuk 

babasının evinde birkaç gün misafir kaldıktan sonra tekrar saraya döndü. Parmak 

Çocuk sarayda çok seneler oturdu. Kendisini herkes seviyordu. Bir gün mutfakta 

dolaĢırken aĢçının ayaklarını gıdıkladı ve aĢçı elindeki büyük çorba kâsesini yere 

düĢürdü. Bu kabahati üzerine kendisini bir fare kapanına hapsettiler ve üç gün ekmek 

ve sudan baĢka bir Ģey vermediler. Parmak Çocuk hapisten çıkarıldıktan sonra 

padiĢah kendisine rütbe ve kılıç verdi. At yerine de güzel eğerlenmiĢ beyaz bir fare 

verdiler.  

Parmak Çocuk buna pek sevinerek sırmalı elbiselerini giyerek, kılıcını 

takarak, fareye binerek sarayda dolaĢıyordu. Askerler kendisini gördükçe selam 

durdukları zaman elini baĢına götürüp azametli azametli temaĢa ediyordu. Fakat bir 

gün sarayda faresine binerek dolaĢırken iri bir kediye tesadüf etti. Kedi fareyi yemek 

için hücum etmek istedi. Parmak Çocuk kılıcını çekerek müdafaa etti. BeĢ dakika 

kadar muharebe ettiler ve kedinin pençesinin bazı yerleri paralandı. Lakin en nihayet 

kedi fareyi yakaladı.  

Parmak çocuk kediye karĢı mağlup olduğundan dolayı pek ziyade 
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kederlendi. Yemedi, içmedi adeta zayıfladı. Bu mağlubiyet pek ziyade kibrine 

dokunuyordu. PadiĢah faresini sorduğu zaman gözlerini yere indirerek ahırda diye 

yalan söylemeye mecbur oldu. Bir gün bahçede çiçekler arsında gezerken iri bir 

kelebek gördü ve hemen üstüne sıçradı. Kelebek havaya uçtu ve Parmak Çocuğu 

uzaklara götürdü.  

PadiĢah Parmak Çocuğu çok arattı. Her memlekette tellallar çağırttı. Fakat 

onu bulmak mümkün olmadı. 

Çocuk Dünyası, I(2), 21Mart 1329 [ 3 Nisan 1913], s.1- 2- 3. 

5.1.5. Tilki ile Karga 

Tilki gördü bir ağacın yanında 

Gagasında peynir tutan bir karga 

Gözü kaldı kargacığın aĢında 

YaklaĢarak dedi “Ey bülbül ağa 

Sesinizin aĢığıyım ezelden 

Biraz ötün candan kulak vereyim 

Çoktan beri hasretliyim size ben 

Bari bugün muradıma ereyim” 

Karga kahırlanıp çirkin sesiyle 

Keklik gibi Ģiddetle ötmesiyle 

Gagasından peynir düĢtü toprağa 

Tilki hemen onu attı kursağa 

Dedi “Artık yorulmayın efendim 

Peyniriniz pek lezizmiĢ beğendim” 

Çocuk Dünyası, I(2), 21 Mart 1329 [3 Nisan1913], s. 5. 

 

5.1.6. Öğüt 

Ölür iken bir ihtiyar ekinci 
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Evladını hep yanına çağırır 

Der ki “Bir küp dolu altın ve inci 

Tarlamızın bir yerinde saklıdır 

Belli değilse de onun durağı 

Siz birkaç ay kendinizi üzünüz 

ÇalıĢınız hep kazınız toprağı 

Bir gün bulursunuz, güler yüzünüz” 

Oğulları üç ay emek çekerler 

O toprakta çıkmaz öyle define 

Ümitleri kalmaz ekin ekerler 

Çok sürülen o tarlanın hasadı 

TaĢar hayli kazanç verir o sene 

AnlaĢılır ekincinin maksadı 

Çocuk Dünyası, I(3), 28 Mart 1329 [10 Nisan 1913], s. 1. 

 

5.1.7. Paşa Oldun Lakin Adam Olamadın! 

Bir baba oğlunun fena huylarını görüp dermiĢ ki: 

- Oğlum sen adam olmazsın. 

Bu oğul, bahtının yardımıyla her nasılsa paĢa oldu. Babasının eskiden 

kendisine söylediği sözleri yalan çıkarmak için hizmetkârlarına “Filan yerde bir 

ihtiyar adam var, onu alıp hemen buraya getiriniz!” diye emir verdi. Hizmetkârlar 

zavallı ihtiyarı kabahatli bir adam gibi tutarak getirdiler ve paĢanın huzuruna 

çıkardılar. PaĢa azametle dedi: 

- Baba sen bana adam olmazsın diyordun, bak ben paĢa oldum. 

Ġhtiyar peder oğlunun bu sözlerine Ģöyle cevap verdi: 

- Oğlum sen paĢa olmuĢsun, lakin yazık ki adam olamamıĢsın. Çünkü adam 

olsaydın ihtiyar babana böyle hakaret etmezdin! 
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 Çocuk Dünyası, I(2), 21 Mart 1329 [3 Nisan1913], s. 6. 

5.1.8. Padişah ve Kayıkçı  

Evvel zamanda Türk padiĢahlarından biri tebdili kıyafet ederek veziri ile 

birlikte gezmeye çıkmıĢ. Deniz kıyısında küçük bir kayıkta ihtiyar bir adamın balık 

tutmakta olduğunu görünce yanına giderek, selamünaleyküm ya ehli perver, der. 

Ġhtiyar, aleykümselam cihan server, diye selamına karĢılık verir. 

PadiĢah: 

- Sen benim padiĢah olduğumu nereden anladın? 

Ġhtiyar: 

- Hal ve Ģanınızdan. 

PadiĢah: 

- Altıyı ne yaptın? 

Ġhtiyar: 

- Ah efendim, altıyı altıya kattım amma otuz ikiden arttıramadım. 

PadiĢah:  

- Ya niçin er davranmadın? 

Ġhtiyar:  

- Er davrandım amma el aldı. 

PadiĢah:  

- Sana bir kaz göndersem yolar mısın? 

Ġhtiyar:  

- Yolarım efendim. 

PadiĢah veziri ile birlikte saraya döner. Sarayda vezirine sorar ki: 

- Ben demin o ihtiyar ile ne konuĢtum? 

Veziri sıkılarak cevap verir: 

- Ne konuĢtuğunuzu anlayamadım efendim. 

- O halde sana üç gün mühlet veriyorum, bu müddet zarfında ya bilirsin, ya 
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baĢını cellada verirsin! 

Vezir ĢaĢırır, etekleri tutuĢur, düĢünür, nihayet ihtiyara gidip öğrenmekten 

baĢka çaresini bulamaz. Deniz kıyısına inip ihtiyarı bulur ve padiĢah ile ne 

konuĢtuğunu sorar. Ġhtiyar epey nazlandıktan sonra “Getir bin lira söyleyeyim sana!” 

der. Vezir buna memnun olarak acele gider, paraları getirir. O zaman ihtiyar der ki: 

- PadiĢah benden altıyı ne yaptığımı sordu. Yani altı ay yaz ne iĢledin, niçin 

para kazanıp kıĢın rahat etmiyorsun, dedi. Ben de ona altıyı altıya kattım amma otuz 

ikiden artıramadım, cevabını verdim. Yani altı ay yaz altı ay kıĢ iĢlediğim halde otuz 

iki diĢten arttıramadım, dedim. 

Vezir bunları öğrendikten sonra saraya avdetle padiĢahın huzuruna dâhil 

olur. PadiĢah sorar ki: 

- Ey bildin mi bakalım? 

Vezir: 

- Evet, efendim bildim diyerek kayıkçıdan öğrendiklerini güya kendisi 

düĢünerek bulmuĢ gibi kurula kurula nakil ve hikâye eder. 

PadiĢah:  

- Bu iyi, ikincisi ne idi? Onu da söyle bakalım? 

Vezir: 

- Daha onu düĢünmedim efendim. 

PadiĢah üç gün daha mühlet verir. Vezir ikinci sualin cevabını bulmak ve bu 

suretle ihtiyara bin lira vermekten kurtulmak için pek çok düĢünür ise de bir türlü 

bulamaz ve ister istemez ihtiyarın yanına gider ve ikinci sualin cevabını sorar. Ġhtiyar 

yine bir müddet nazlandıktan sonra nihayet bin beĢ yüz liraya razı olur ve paraları 

aldıktan sonra söyler: 

- PadiĢah bana niçin er davranmadın, yani neden erken evlenip çoluk çocuk 

yetiĢtirmedin, dedi. Ben de buna karĢı, er davrandım amma el aldı, yani çoluk çocuk 

yetiĢtirdimse de kız olduklarından eller aldı, dedim. 

Vezir saraya döner ve padiĢahın huzuruna çıkarak ikinci sualin cevabını 

anlatır. PadiĢah üçüncüyü de öğrenmesi için üç günlük müsaade verir. Vezir koĢa 

koĢa yine ihtiyara baĢvurur, yalvarır, yakarır, tut aĢağı beĢ yukarı üçüncünün 
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cevabını iki bin liraya pazarlık eder, paraları ihtiyarın avcuna sayar. Ġhtiyar paraları 

koynuna koyduktan sonra vezire der: 

- Allah padiĢahın ömrünü arttırsın, benim fakir halimi gördü, merhamet 

buyurdu, iyice yolmak için senin gibi yağlı bir kaz gönderdi. ĠĢte ben de yoldum!  

Çocuk Dünyası, I(3), 28 Mart 1329 [10 Nisan 1913], s. 2- 3. 

5.1.9. Tuz Ekmek Hakkı Unutuluyor 

Bir kurt kapana tutulmuĢtu. ÇalıĢtı, çabaladı. Nasılsa kapandan kurtuldu. 

Fakat avcılar kurdun peĢini bırakmayarak kovalamaya baĢladılar. Kurt ormanda 

kaçarken bir köylüye rast geldi, köylü sırtında bir çuval olduğu halde un almak için 

değirmene gidiyordu. Kurt köylüye yalvardı: 

- Canım köylü ağa, beni torbacığına saklasana! Avcılar arkamdan 

koĢuyorlar, sırtımdaki posta kızıĢıyorlar. 

Köylü kurdun yalvarıĢına acıdı, onu çuvalına sakladı ve yoluna devam etti. 

Biraz sonra avcılar köylüye rast geldiler ve ondan sordular: 

- Köylü baba, köylü baba! Bir kurt rast geldi mi sana? 

Köylü: 

- Hayır, diye cevap verdi. Avcılar uzaklaĢtılar. Kurt çuvalın içinden sordu: 

- Köylü ağa, köylü ağa! Avcılar gittiler mi öte yana? 

- Gittiler! 

- Çıkar beni çuvaldan. 

Köylü çuvalın ağzını açtı, kurt dıĢarıya kaçtı, ormanın içinde bir dolaĢtı, 

kuyruğunu sallayarak köylünün karĢısına geldi dikildi ve dedi ki: 

- Köylü ağa, köylü ağa! Hiç bakma sola sağa! Seni ben yiyeceğim. 

Köylü cevap verdi: 

- Ben seni ölümden kurtardım, iyilik eden kemlik bulur mu? 

- Ġyilik eden kemlik bulur. Çünkü eski tuz ekmek hakkı unutulur. 

Köylü iĢin fena olduğunu anladı ve kurda dedi: 

- Peki, senin dediğin gibi olsun. Beraber gidelim. KarĢımıza ilk rast 



 

165 

 

gelenden sorarız. Eğer o da eski tuz ekmek hakkı unutulur derse, o vakit sen beni 

yersin. 

Kurt razı oldu. Bir müddet yürüdüler. KarĢılarına bir at çıktı. Köylü ata: 

- Merhaba at yoldaĢ! Dinle beni de baĢıma gelenlere ĢaĢ! Diyerek kurdun 

kendisini yemek istediğini anlattı. At düĢündü, düĢündü nihayet köylüye dedi: 

- Ben yirmi yıl sahibime hizmet ettim, dağ demedim, bağ demedim emir 

ettiği yere gittim, bütün takatimi sarf ettim. Baktı ki ihtiyarladım, hizmetten kaldım, 

baĢımdan yuları aldı, beni de ovaya saldı. Ah! Eski tuz ekmek hakkı ne çabuk 

unutuluyor! 

Kurt köylüye: 

- Gördün mü ben kazandım, dedi. Köylü yine yalvardı: 

- Kuzum canım kurt kardeĢ, gel azıcık daha gidelim, bakalım ikinci rast 

gelen ne söyleyecek. 

Kurt yine razı oldu. Bir müddet daha yürüdüler. Bu sefer karĢılarına bir 

köpek çıktı. Köylü köpeğe derdini söyledi. Köpek düĢündü, düĢündü ve dedi: 

- On beĢ yıl sahibimin evini, her Ģeyini bekledim, çok kereler canımı 

gözüme aldım, bütün dünya ile kavgalar ettim. YaĢım arttı. Nihayet kuvvetten 

düĢtüm, yalvardım. Fakat o belime bir tekme vurdu, kapıdan dıĢarı kovdu. Onda 

sonra ne aradı ne sordu. Pek doğru eski tuz ekmek hakkı unutulur. 

Kurt köylünün yüzüne baktı, köylü kurdun meramını çaktı ve ona tekrar 

yalvardı: 

- Canım gözüm kurt kardeĢ gel azıcık daha gidelim, bakalım üçüncü rast 

gelen ne söyleyecek. 

Kurt buna da razı oldu. Bir müddet daha yürüdüler. Bu defa karĢılarına bir 

tilki çıktı. Köylü tilkiye derdini döktü. Tilki taaccüp ederek sordu: 

- Nasıl olmuĢta bu kadar kocaman bir kurt böyle küçük çuvalın içine girmiĢ. 

Benim buna aklım ermiyor. 

Köylüde kurtta bunun doğru olduğunu söylediler. Tilki yine kendini 

inanmamazlığa vurdu, köylüye dedi: 

- Hadi bakalım, köylü kardeĢ, göster bana, kurt arkadaĢı nasıl soktun çuvala. 
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Köylü çuvalı açtı. Kurt baĢını çuvala soktu. Tilki dedi: 

- Köylü kardeĢ sen kurdun yalnız baĢını mı sakladın? 

Kurt bu sefer büsbütün çuvalın içine girdi. Tilki köylüden sordu: 

- Köylü kardeĢ, göster bakalım sen çuvalın ağzını nasıl bağladın? 

Köylü çuvalın ağzını sıkıca bağladı. Tilki yine köylüye dedi: 

- Köylü kardeĢ! Göster bakalım sen nasıl harman döversin? 

Köylü elindeki sopası ile çuvala vurmaya baĢladı. Yan gözle tilkiye 

bakıyordu. Kabarık kuyruğuna, güzel postuna imrendi. Onun kafasına da bir sopa 

indirdi ve dedi: 

- Evet, tuz ekmek hakkı unutulur!  

Çocuk Dünyası, I(3), 28 Mart 1329[10 Nisan 1913], s.3- 4. 

5.1.10. Üç Şehzade 

Evvel zamanda Moğol padiĢahlarından birinin üç oğlu vardı. Bu üç oğlun 

üçü de ayrı ayrı analardan doğmuĢlardı. Lakin en küçüğün anası evvelce vefat 

ettiğinden bu Ģehzade büyük kardeĢlerin anaları elinde üvey oğul gibi terbiye 

görmüĢtü. Küçücük bir kabahati olsa onu derhal büyük bir kabahat etmiĢ gibi 

padiĢaha haber verirler, Ģehzadeye nafile azar iĢittirirlerdi. Zavallı Ģehzade 

babasından üvey analarından azar iĢittikçe, hani bazı kereler dayak bile yedikçe, 

sarayın en izbe köĢesine çekilir, için için ağlardı. Yahut ahıra giderek babasının 

kendisine bağıĢladığı küçük tayın gözlerinden öperek ona derdini dökerdi. Tay ise 

Ģehzadenin ellerini yalar, acıklı acıklı kiĢner, ayaklarıyla yeri eĢerdi. 

Zaman geçti. ġehzadeler büyüdü. Küçük Ģehzade de on beĢ on altı yaĢına 

geldi. O zamanda Hint padiĢahının gayet güzel bir kızı vardı ki yedi diyar uzaktan 

methini iĢitenler ona hayran olup kalıyorlardı. Moğol padiĢahı bu kızın Ģöhretini 

duyup onu oğullarından birisine almak istedi. Bir gün büyük karısını çağırıp fikrini 

açtı. O, kızın kendi oğlu olan büyük Ģehzadeye pek münasip olacağını söyledi. 

PadiĢah buna razı oldu ve vezirlerinden birisini, kızını büyük oğluna istemek üzere, 

Hint padiĢahına gönderdi. Vezir altı ayda Hint diyarına gidip gelebildi ve padiĢaha 

Hint padiĢahından Ģöyle bir haber getirdi: 

- ġevketli Moğol padiĢahı ile akraba olmayı ben de isterim. Fakat kızımın 
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bir ahdi vardır. Kendisi kadar hüner bilen bir adam bulursa ona varacaktır. Eğer oğlu 

hünerlerine güvenebilirse imtihan olmak üzere buraya teĢrif buyursun. 

PadiĢah büyük Ģehzadeyi çağırdı ve ona meseleyi anlattı. ġehzade, sayende 

ben seni mahcup etmem diyerek babasının elini öptü ve atına binerek yola revan 

oldu. Az gitti, uz gitti, dere tepe düz gitti nihayet Hint diyarına vasıl oldu. Hint 

padiĢahı Moğol Ģehzadesinin vusulünü haber alınca saraya davet etti. Ona büyük bir 

ziyafet çekti. Ziyafetin sonunda Hint padiĢahının kızı imtihan Ģartlarını söyledi.  

Ertesi günü Hint padiĢahının kızı gayet güzel bir ata binmiĢ ve elinde kalkan 

ve okları olduğu halde Ģehrin büyük meydanına çıkmıĢ idi. Moğol Ģehzadesinin o 

gün sultan ile imtihan olacağını bildiklerinden Ģehrin bütün halkı o büyük meydana 

toplanmıĢlardı. Biraz sonra padiĢahta vezirleri ile birlikte gelip yerine oturdu. Sultan 

atını koĢturarak Ģehzadenin yanına gitti, ona bir Ģeyler söyledikten sonra meydanın 

dört bir etrafında atını koĢturmaya baĢladı. ġehzade dahi okunu yayını hazırlamıĢ 

olduğu halde sultanın hücumunu bekliyordu. 

Nihayet hücumlar baĢladı. Daha ilk dakikada Ģehzade sultanın gayet mahir 

bir binici ve niĢancı olduğunu anlamıĢtı. Yarım saat kadar çarpıĢtılar, hiç biri mağlup 

olmadı. Bir sefer hücumda Ģehzadenin atı sürçtü, kendisini tutamadı ve sultanın attığı 

ok Ģehzadenin koluna geldi, saplandı. ġehzade kolunun acısından kendini yere attı. 

Sultan muvaffakiyetini görünce hemen saraya doğruldu, atla sarayın merdivenlerini 

çıkarak kayboldu gitti.  

Zavallı Ģehzade yerden kalktı, kolunu sardı sarmaladı, tekrar atına binerek 

memleketine vardı ve padiĢah babasının huzuruna çıktı, ağlayarak mağlup olduğunu 

hikâye etti. 

PadiĢahın ikinci karısı dedi ki: 

- PadiĢahım, müsaade et de ortanca Ģehzadeniz gidip kızı istesin! 

PadiĢah müsaade etti. ġehzade Hint memleketine gitti. Lakin çok geçmedi. 

O da yalnız ve topal olarak avdet etti. Küçük Ģehzade ağabeylerinin bir kız karĢısında 

böyle mağlup olduklarına ĢaĢırıp kaldı. Bir gün birinci üvey annesine yalvardı: 

- Ne olur, sultan ana, padiĢah babama söyle de beni Hint padiĢahının kızını 

istemeye göndersin! 

Üvey anası: 
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- Hadi miskin oradan, dedi. Senden bin kat fazla hızlı ağabeylerinin 

beceremediği iĢ sana mı kaldı? 

Sonra o büyük ağabeyine gidip yalvardı. Büyük ağabeyi çolak idi. Küçük 

Ģehzadenin sultan ile baĢa çıkamayacağını iyi bildiği için onun Hint‟e gitmesini 

istedi. Çünkü küçük Ģehzadenin Ģimdi hiçbir kusuru yoktu. Eğer sultanla imtihan 

olmaya giderse her halde sakat olarak avdet edeceğinden emin idi. Ortanca Ģehzade 

dahi böyle düĢündü ve ikisi de babalarına gidip yalvardılar. PadiĢah oğullarının 

ısrarına dayanamayıp razı oldu.  

Küçük Ģehzade padiĢahın, analarının ve ağabeylerinin ellerini öpüp yola 

revan oldu. Az gitti, uz gitti, dere tepe düz gitti nihayet Hint diyarına eriĢti ve Hint 

padiĢahına haber gönderdi. Hint padiĢahı bu küçük Ģehzadeye de büyük kardeĢlerine 

yaptığı gibi ziyafet çekti ve sultan ile görüĢtürdü. Ertesi günü büyük meydanda 

imtihan vardı. AkĢam, Ģehzade ahıra gidip atı güzel güzel okĢadı ve: 

- Ey benim atım atım, senin elindedir namusum hayatım. Eğer ben mağlup 

olup da sultanı alamayacak olursam kendi kendimi öldüreceğim bunu böyle bil, dedi 

ve gözlerinden öperek ağladı. At, Ģehzadenin bu sözleri üzerine lisana gelip: 

- Sen korkma Ģehzadem, yalnız üçüncü oktan sonra kızın yanına yaklaĢırsın 

ve belinden kavrayıp terekene alırsın. Ondan sonra iĢine Allah kerim, dedi. ġehzade 

ertesi günü erken kalkıp atı tımarladı, üzerine sırmalı bir eğer vurdu ve Ģehrin büyük 

meydanına çıktı. ġehzadenin atını görenler parmaklarını ısırıyorlardı. PadiĢah bile 

görüp pek beğendi.  

Oyun baĢladı. ġehzadenin atı, bir ceylan gibi sekmeye, Ģahlanmaya ibtidar 

etti. Sultan hücumlarına baĢladı. Birinci okunu attı. ġehzade onu eliyle tuttu. Sultan 

ikinci okunu attı. ġehzadenin üstünden geçti. Sultan üçüncü okunu atmaya 

hazırlandığı zaman Ģehzade atını çevirdi. Sultanın arkasına doğruldu ve at yıldırım 

gibi süratle sultana yaklaĢtı. PadiĢah, Ģehzadenin kurnazlığını anlamıĢ ve hemen 

süvarilerine emir vermiĢti. Süvariler, kuĢak gibi meydanın etrafını sarmaya 

baĢladıkları zaman Ģehzade sultanı kavrayıp terkisine attı. ġehzadenin atı meydanı bir 

döndü, padiĢahın karĢısına gelip bir Ģahlandı, ondan sonra havaya uçtu, çıktı gitti, 

bütün halk bu hale ĢaĢırıp kaldı. 

ġehzade kız ile birlikte memleketine vardı. Büyük kardeĢleri ile birlikte 

üvey anaları Ģehzadenin bu muvaffakiyetini pek çok kıskanmıĢlardı ama ne yapsınlar 
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ki ellerinden bir Ģey gelemezdi. PadiĢah küçük Ģehzadeden pek memnun kaldı. Kırk 

dokuz gün kırk dokuz gece düğün yaptılar ve muratlarına erdiler. 

Çocuk Dünyası, I(3), 28 Mart 1329 [10 Nisan 1913], s. 4- 6. 

5.1.11. Kurt ile Ayı 

Kurt kocaldı kötürüm oldu 

Bunu sezen bir genç ayı 

Yakaladı kurdu yoldu 

Dedi: “Hadi tüysüz dayı 

Yürü yine yiğitlik sat 

Dar et bize yeĢil yurdu 

Piçlerine dedi fırsat 

Kaçırmayın boğun kurdu 

Zavallı kurt öldü inde 

BeĢ yavrusu kaldı öksüz 

Fakat birkaç yıl içinde 

Bunlar birer yiğit, gürbüz 

Kurt olarak saldırdılar 

YeĢil yurttan ayıların  

Vücudunu kaldırdılar 

Çocuklarım ibret alın 

Her bir güne var bir yarın 

Çocuk Dünyası, I(4), 4 Nisan1329[17 Nisan 1913], s.1. 

 

5.1.12. Altın Balık 

Bir varmıĢ, bir yokmuĢ ihtiyar bir balıkçı ile karısı varmıĢ. Bunlar deniz 

kenarında eski bir kulübe içinde yaĢarlarmıĢ. Bir gün ihtiyar, ağını alarak balık 

tutmaya gider. Ağını deniz kenarına serer ve bekler. Bir müddet sonra çekmeye 
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baĢlar. Ağ, her taraf balıkla dolmuĢ gibi ağırlaĢır. Ġhtiyar sevinerek ağı çeker, çeker, 

nihayet bütün ağı denizden çıkarır. Bir de ne görsün, ağda bir altın balıktan baĢka bir 

balık yok. Uzanıp altın balığı alacağı zaman balık dile gelip ihtiyara yalvarır: “Beni 

tutma ihtiyarcık, beni bırak denize, ne istersen sana veririm.” Ġhtiyar düĢünür, 

düĢünür nihayet “Bana lüzumun yok, hadi var git denizde zevk et!” diye altın balığı 

denize bırakır ve eve döner. Evde karısı sorar: 

- Koca çok mu balık tuttun? 

- UğraĢa uğraĢa yalnız bir altın balık tutmuĢtum, lakin çok yalvardı, yakardı. 

Ne istersen sana veririm, dedi. Ben de haydi git denizde zevk et, diye denize 

bıraktım.  

- Ah seni gidi deli koca! Eline en büyük bahtlılık geçti de sen kadrini 

bilmedin. Ah deli! Hiç olmazsa ondan buğday isteseydin. 

Ġhtiyar, karısının dilinden kurtulmak için deniz kenarına indi ve altın balığı 

çağırdı: 

- Altın balık, altın balık göster kuyrucuğunu, söyle buyrucuğunu! 

Altın balık deniz kenarında göründü. 

- Ne istersin ihtiyarcık? 

- Karım baĢımın etini yedi. Beni buğday istemeye gönderdi. 

- Hadi git evine, buğdaylar gelir yerine. 

Ġhtiyar evine döndü, kulübesinin buğdayla dolu olduğunu gördü. Kapıdan 

girerken karısı karĢısına çıktı: 

- Buğday çok lakin görüyor musun? Bu buğdayı yıkayacak leğen yok. Hadi 

git, balıktan bir leğen iste! 

Ġhtiyar yine deniz kenarına gidip altın balığa yalvardı: 

- Altın balık, altın balık, göster kuyrucuğunu, söyle buyrucuğunu! 

Altın balık göründü: 

- Ne istersin ihtiyarcık? 

- Karım baĢımın etini yedi. Senden leğen istemeye gönderdi. 

- Hadi git evine leğen gelir yerine. 
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Ġhtiyar evine döndü. Kapıdan içeriye girerken karısı karĢısına çıktı: 

- Haydi deniz kenarına, git altın balıktan bize yeni bir ev iste! Böyle eski 

kulübede oturulmaz. 

Ġhtiyar yine deniz kenarına gidip altın balığa yalvardı: 

- Altın balık, altın balık, göster kuyrucuğunu, söyle buyrucuğunu! 

Altın balık göründü: 

- Yine ne istersin ihtiyarcık? 

- Bizim koca karı yeni bir ev istiyor. 

- Var git evine istediğin gelir yerine. 

Ġhtiyar evine döndüğü zaman eski kulübenin yerine büyük ve güzel bir ev 

gördü. Balkonda karısı oturuyordu. Kocasının geldiğini görür görmez haykırdı: 

- Deli ihtiyar, deli ihtiyar! Bahtın ayağına geldi. Lakin bu kırılası kafan 

kadrini bilmedi. Hiç düĢünmüyor musun ki böyle bir eve kahve lazım, Ģeker lazım, 

hizmetçi lazım, uĢak lazım… Bu ihtiyar halimle yine ben mi hizmet edeceğim. Hadi 

çabuk, git deniz kenarına, altın balıktan hepsini iste. Ha sakın araba ve atı unutma! 

Ġhtiyar düĢüne düĢüne deniz kenarına indi ve altın balığa yalvardı: 

- Altın balık, altın balık kaldır kuyrucuğunu, söyle buyrucuğunu! 

- Yine ne istersin ihtiyar? 

- Karım eve koymadı, yine sana gönderdi. Kahve, Ģeker, at, araba istiyor! 

- Var git evine, istediğin gelir yerine! 

Ġhtiyar eve döndü. Karısı uĢaklara emir etti, ihtiyarı bir temiz dövdüler ve 

karısının yanına çıkardılar. Karısı yine hiddetli hiddetli dedi: 

- Ben artık böyle köylü kalmak istemiyorum, Ģimdi koĢtur deniz kenarına, 

söyle altın balığa “Ben paĢa haremi olmak istiyorum bu evde vezir konağı gibi büyük 

olsun!” 

Ġhtiyar yine deniz kenarına indi ve altın balığa yalvardı: 

- Altın balık, altın balık kaldır kuyrucuğunu, söyle buyrucuğunu! 

- Yine ne lazım oldu ihtiyar? 



 

172 

 

- ġu bizim karı buldukça bunadı, Ģimdi beni gönderdi, paĢa haremi olmak 

istiyormuĢ. 

- Var git evine istediğin gelir yerine! 

Ġhtiyar eve döndü, evinin yerinde Ģimdi büyük bir konak, konakta binlerce 

uĢaklar, cariyeler, hadım ağalar, kâhyalar vardı. Ġhtiyar kapıdan girmek istedi. 

Bekçiler göğsünden itip içeriye bırakmadılar. O sırada ihtiyarın karısı arkasında bir 

sürü cariye ile konağın bahçesinde geziniyordu. Ġhtiyarı gördü ve uĢaklarına emir 

etti. 

- ġu kapıda duran ihtiyarı içeriye alınız, bahçeleri süpürsün. AkĢamları da 

ahırda yatsın. 

Derhal ihtiyara bir saplı süpürge verdiler ve paĢa karısının emrini ona 

söylediler. Zavallı ihtiyar süpürgeyi eline alıp ortalığı süpürmeye baĢladı. 

PaĢa karısı bir zaman sonra bundan da usandı. Cariyelerine balıkçıyı bulup 

getirmelerini emir etti. Ġhtiyarı konakta aradılar, taradılar nihayet ahırın bir köĢesinde 

miskin miskin düĢünürken buldular. Palas pandıras paĢa karısının huzuruna 

çıkardılar. PaĢa karısı hiddetle balıkçıya dedi: 

- Bir dakika durmadan deniz kenarına koĢtur. Altın balıktan iste “Ben artık 

bir cihan padiĢahı karısı olmak istiyorum.” Anladın mı? 

Ġhtiyar deniz kenarına indi ve altın balığa yalvardı: 

- Altın balık, altın balık, göster kuyrucuğunu. Söyle buyrucuğunu! 

- Yine sana ne lazım oldu ihtiyar? 

- Karım artık büsbütün delirdi, yedi cihan padiĢahının karısı olmak istiyor! 

Altın balık hiçbir cevap vermeden denize daldı. Gitti. Ġhtiyar konağa döndü. 

Fakat ortada artık konak yoktu. Onun yerinde viran bir kulübe duruyordu. Kulübenin 

önünde de karısı çamaĢır yıkıyordu. Onlar yine eskisi gibi yaĢamaya baĢladılar. 

Ġhtiyar tekrar balıkçılık etti. Lakin altın balığı tutmak bir daha nasip olmadı. 

Çocuk Dünyası, I(4), 4 Nisan1329[17 Nisan 1913], s.2- 3. 

5.1.13. Tilki ile Horoz 

Bir horoz ağaç üzerinde oturmuĢ, “Kukurikuu!” diye ötüp duruyordu. 

Bunun sesini tilki iĢitip ağacın altına geldi ve dedi: 
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- Merhaba horoz kardeĢ! Seni iĢitip seni ziyarete geldim. 

Horoz cevap verdi: 

- TeĢekkür ederim tilki kardeĢ! Keyfin nasıl? 

Tilki iĢitmemezliğe gelip dedi: 

- Ne dedin? ĠĢitemiyorum! Aramız uzak. Ne olur ağaçtan insen de karĢı 

karĢıya gelip konuĢsak! 

- Yok. Tilki baba. Gelemem. Biz kuĢlara yeryüzünde gezmek haramdır. 

- Belki sen benden korkuyorsun? 

- Senden korkmasam da baĢka hayvanlardan korkuyorum. 

- Korkma, horoz kardeĢ, korkma! Yeni ferman çıktı. Her yerde barıĢıklık 

olacak, kimse kimseye dokunmayacak. 

- Bu çok güzel haber! ĠĢte bak köpeklerde geliyor. Evvelki vakitler olsaydı 

sen çoktan kaçardın. ġimdi korkma yerinde rahat otur. 

Tilki köpeklerin sesini iĢitince kaçmak istedi. Horoz tilkiden sordu: 

- Nereye kaçıyorsun, tilki kardeĢ? Hani ferman çıkmadı mı? 

Tilki: 

- Kim bilir belki henüz onlar fermanı okumamıĢlardır! Deyip kaçtı. 

Çocuk Dünyası, I(4), 4 Nisan 1329[ 17 Nisan 1913], s.3- 4. 

5.1.14. Ah ile Of! 

Vaktiyle ötekinin berikinin hakkını yiyen bir kurnaz tüccar vardı. Bu adam 

yanında hizmet etmek üzere bir çocuk bulur ve kendisine: 

- Eğer yanımda iyi çalıĢırsan ben sana ay sonunda beĢ yüz kuruĢ vereceğim. 

Fakat Ģu Ģartla ki parayı almazdan evvel bana iki Ģey getireceksin. Bunu yapamazsan 

bittabi bir metelik alamazsın. ĠĢine geliyor mu? 

Zavallı fakir çocuk beĢ yüz kuruĢ kazanacağını düĢünerek hemen kabul 

eder, fazla izahat istemez. Yeni efendisinin yanında bir ay kalır ve gayet iyi çalıĢır. 

Ay sonunda efendisine giderek: 

- Ben ayımı bitirdim getireceğim iki Ģeyi de söyleyiniz ve benim beĢ yüz 
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kuruĢumu hazır ediniz, der. 

Efendi cevap vererek: 

- Bana bir “of” bir “ah” getir ve paranı al, der. 

Çocuk, kurnaz herifin bu sipariĢi karĢısında ĢaĢırarak kendi kendine:  

- Bu “Of” ve “Ah” ne biçim Ģey? Diye düĢünür. Fakat gayet akıllı 

olduğundan fazla bir Ģey sormaksızın hemen çıkar, gider. Bir arsaya giderek taĢ 

kovuklarından bir tane kırkayak, bir tane de akrep tutar ve her ikisini de siyah bir 

ĢiĢeye koyarak ağzını güzelce mühürler ve efendisine getirerek: 

- ĠĢte istediğiniz of  ile ahı buldum, getirdim, der. 

Efendisi ĢiĢeye bakarak: 

- Ġçinde ne var? Diye sorar. Akıllı çocuk: 

- Parmağınızı içeri sokarsanız ne olduğunu anlarsınız, der ve ĢiĢeyi açar. 

Efendi parmağını ĢiĢeye sokar, efendinin canı fena halde yandığından: 

- Of! Diyerek bağırır. Çocuk gülerek: 

- ĠĢte of… Hele ĢiĢeyi biraz daha karıĢtırırsanız ahı da bulursunuz, derse de 

canı yanan efendi “ah” dan vazgeçerek hemen beĢ yüz kuruĢu çocuğa teslim eder. 

Çocuk Dünyası, I(5), 11 Nisan 1329 [24 Nisan 1913], s. 1- 2. 

5.1.15. Masal Müsabakasını Kazanan Masal 

“Çocuk Dünyası”nın iki numaralı nüshasında duyurduğunuz masal 

müsabakasını kemal-i meserretle okudum. En küçük yaĢımızdan beri hanım 

ninelerimizden iĢite geldiğimiz nice latif ve zarif masallar yeniden hafızamda 

canlandı. Onlardan bir tanesi yazmak istedim fakat hem kısa hem de hanım ninemin 

tarzı ifadesine tamamen mutabık masal nasıl kaleme alınır? 

Bu düĢünce ile elimde gazetem, lamba önünde oturuyordum. Erkan-ı ailenin 

mahalli içtimaı olan odamızda hanım nenemde hafif hafif uyuyordu. Bir aralık gayri 

ihtiyari: 

- Hanım nine, diye seslendim.  

Hanım ninem: 

- Ne var oğlum? Bir Ģey mi istersin? Dedi. 
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- Hanım nineciğim. Bana hem kısa hem güzel masal söylesene… 

- Ne oldu bu akĢam? Sen mektebe gitmeye baĢlayalı hiç masal bahsi 

açmazdın? 

- Hanım nineciğim. Bizler için bir gazete çıkmıĢ. O gazetenin müdürlüğü bir 

müsabaka açmıĢ. Kısa ve güzel bir masal yazana birçok kitap verecekmiĢ. 

- Peki, oğlum. Fakat sen kitabını okuyorsun. Sana güzel mektuplar 

yazdırıyorlar. Ezber beyitler okutuyorlar. Sen kendin yazsana? 

- Öyle ama hanım nine, senin anlattığın gibi yazmak istiyorum çünkü 

gazetede öyle diyor. 

Hanım nine bu söz üzerine biraz güldü ve biraz düĢündükten sonra: 

- Bana baksana oğlum… ġimdi senin gazetene gönderilecek kısa bir masal 

aklıma bir türlü gelmiyor. Zihnim darmadağın. ġu masalı baĢka vakte bıraksak olmaz 

mı? Dedi. 

- Yok, hanım nineciğim. Rica ederim. Bu akĢam söyle ki yarın 

gönderebileyim. Hem kısa hem güzel olsun. Hanım ninemi yine düĢünme aldı ve 

nihayet dedi ki: 

- Ben sana bir küçük masal söylerim ama bir Ģartla… O elindeki gazetenin 

müdür beyine yaz. Eğer bizim evvel zamandan beri anadan evlada kalma güzel 

masallarımızı isterse ben sana birer birer söylerim. Sen de yazar gönderirsin. Onların 

böyle gazetelere geçmesi eski zaman adetlerini, ahvalini hatırlatır. Hem de Ģimdi 

gençlerin “edebiyat-ı milliye” dedikleri Ģeyi ihya eder. Yoksa senden kısacık masal 

isterlerse onun pekte tadı tuzu olmaz.  

Bu sözleri söyledikten sonra sevgili nineciğim, Ģu küçük masalı nakil etti: 

Vakti zamanında padiĢahlar tebdil gezerek memleketlerindeki ahalinin 

ahvalini anlarlar ve gördüklerine göre tedbirler hazırlayıp herkesin saadetli bir hayat 

sürmesine çalıĢırlarmıĢ. Böyle tebdil-i kıyafet gezmekle en çok Ģöhret kazana 

padiĢahlarımızdan biri de Sultan Murat Rabi‟ imiĢ. Nakil ve rivayet ederler ki bir gün 

Sultan Murat tebdil ile hamal kıyafetine girmiĢ. O vakitler herkes bahçe kapısı 

tarafındaki büyük bir Pazar yerinde evine, konağına her ne lazımsa alır imiĢ. 

Hamallarda o taraflarda beklerler ve taĢınacak bir Ģey olmazsa inkisar ederlermiĢ. 
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Sultan Murad Hazretleri Pazar yerine gelince Ģeyhülislamın kâhyasının 

öteberi aldığını görmüĢ, kâhyanın yanına giderek aldığı Ģeyleri taĢımak için rica 

etmiĢ. Kâhya tebdil-i kıyafet padiĢaha eĢyayı yükleterek bu eĢyayı filan yoldan 

çıkarır, filan yokuĢ baĢındaki Ģeyhülislam efendinin konağına getirirsin. Ben orada 

sana para veririm demiĢ. Sultan Murad Hazretleri arkasındaki eĢyayı yüklenmiĢ, 

derken Ģeyhülislamın konağına revan olmuĢ.  

Hava yaz, pek sıcak imiĢ. PadiĢah terlemeye, yorulmaya baĢlamıĢ. Fakat 

arkasındaki eĢyayı indirecek yer bulamazmıĢ. Yorgunluk ile düĢünürken yollarda 

yük taĢıyanların kolaylığı için mola taĢları yaptırmak aklına gelmiĢ. ĠĢte henüz 

Ġstanbul‟da gördüğün mola taĢları Sultan Murad hazretlerinin ihyakerdesidir 

(yaptırmasıdır). 

Uzatmayalım. PadiĢah Ģeyhülislamın konağına çok yorgun bir halde varır. 

Kâhya hamala yol zahmeti için para verdikten sonra biraz yemek yedirmiĢ. PadiĢah: 

- Kâhya efendi, ne olur müddeti ömrümde görmedim Ģeyhülislam efendiyi 

Ģöyle bir görebilir miyim, demiĢ. 

Kâhya yorulmuĢ hamalı memnun edeyim diye: 

- Gel Ģu kapı aralığından bak ama Ģeyhülislam efendi farkına varmasın, 

demiĢ. 

PadiĢah hazretleri yavaĢça perdenin arasından bakmaya baĢlamıĢ. Bir de 

bakmıĢ ki Ģeyhülislam efendi o vaktin halince uzun üç dört arĢınlık bir elmas çubuğu 

hem içiyor hem de içerideki davacıları dinliyor. Bir de padiĢah ne görsün, davacının 

birisi: 

- Aman efendi hazretleri yüzüme bak diyerek elindeki 100 altınlık torbayı, 

öteki de: 

- Aman efendi hazretleri azıcık bana bak diyerek koltuğunun altındaki 200 

altın değerindeki acem halısını gösteriyor. ġeyhülislam efendi: 

- Senin yüzünü gördük, hele Ģunun halini de anlayalım, diyerek acem halısı 

elinde olan davacıyı çağırmıĢ. Halıya Ģöyle bir baktıktan sonra: 

- Davayı sen kazandın demiĢ. PadiĢah hazretleri bunları görüp iĢitince hiç 

ses çıkarmayarak yavaĢça perdeyi kapamıĢ ve odadan uzaklaĢmıĢ. Merdivenden 

inerken kâhyayı görmüĢ. Kâhya: 
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- Nasıl Ģeyhülislam efendiyi gördün mü? Diye sorunca padiĢah hazretleri: 

- Gördüm. Sen ona söyle ki çubuğu kısaltıp davayı biraz uzatsa fena etmez 

cevabını vermiĢ.  

Hanım ninem burada sustu. Sordum: 

- Hanım nine sonra padiĢah ne yapmıĢ? 

- Ne yapacak adil padiĢah ne yaparsa onu yapmıĢ. 

Derleyen: Süleyman Ahmed Müeyyid 

Çocuk Dünyası, I(5), 11 Nisan 1329 [24 Nisan 1913], s. 6-7-8. 

5.1.16. Kurt ile Kuzu 

- En kuvvetli her kim ise 

Onun sözü hak olur-  

 

 Bir kuzucuk bir saf billur ırmaktan su içerken 

Açlık ile o tarafa gelen bir kurt pür hiddet 

Ona dedi: “Irmağımı bulandırmak ne cüret? 

Bu suçunun cezasını göreceksin Ģimdi sen! … 

Kuzu ona cevap verdi: “Efendim 

Kızmayınız ben bu sudan içmedim 

Bak alt yanda yirmi adım uzağım 

Nasıl onu bulandırır dudağım? 

Ġsterseniz buradan uzak olayım 

Ġçmek için baĢka bir su bulayım 

- Bulandırdın! Hem geçen yıl ne derdin 

Bilirsin ya bana küfür ederdin 

- Nasıl olur doğmamıĢtım daha ben 

Hiç bilir mi geçen yıl süt emen? 



 

178 

 

- Sen değilsen kardeĢindir! 

- Kimsem yok! 

Sürünüzün içerisinde kuzucuk 

O her halde yine sizden biridir 

ġimdi senden bir öç alsam yeridir 

Bizlere siz, çobanınız, itiniz 

Hangi vakit merhamet ettiniz? 

… Bana öyle dediler. 

Deyip atlar, zavallı kuzuyu yer. 

Çocuk Dünyası, I(9), 9 Mayıs 1329[ 22 Mayıs 1913], s.1. 

5.1.17. Hacı ile Yumurtacı 

Evvel vakitte bir adam Hacca gidiyormuĢ. Gemiye bineceği zaman bir 

yumurtacıya rast gelerek üç yumurta satın almıĢ. Lakin gemi demiri alıp iskeleden 

ayrıldığından hacı yumurta paralarını verememiĢ. Mekke ve Medine‟yi ziyaret edip 

memlekete avdet ettiği zaman üstümde hakkı kalmasın diye yumurtacıyı aramıĢ, 

bulmuĢ. Üç yumurtaya kırk para vermiĢ. Yumurtacı bu paraya razı olmayıp, beĢ yüz 

kuruĢ isterim, demiĢ. Hacı sebebini sormuĢ, yumurtacı cevabında demiĢ ki: 

- Ben Ģimdiye kadar o yumurtaların civcivinin civcivinin civcivinden beĢ 

yüz kuruĢ para kazanırdım. ĠĢleri büyümüĢ, davaya kalkmıĢlar, kadıya gitmiĢler. 

Kadı ne istediklerini sorunca hacı demiĢ ki: 

- Efendim, ben hacca giderken bu adamdan üç yumurta aldım. Gemi birden 

bire hareket ettiğinden parasını veremedim. ġimdi üç yumurtaya kırk para 

veriyorum, kabul etmiyor. BeĢ yüz kuruĢ istiyor. Yumurtacı da der ki: 

- Efendim, kabul etmem. Çünkü ben o vakitten bu zamana kadar 

yumurtaların civcivlerinin civcivlerinin civcivlerinden beĢ yüz kuruĢ para 

kazanırdım.  

Kadı düĢünür, taĢınır, bir türlü halledemez, nihayet davayı subaĢısına havale 

eder. SubaĢı da davacıları dinledikten sonra düĢünür, taĢınır o da hiçbir Ģeye karar 

veremez. Hacı ile yumurtacının davaları uzar bütün memlekete yayılır. Bir gün 
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subaĢı yanında kâhyası olduğu halde Ģehir içinde gezinirken bir mahallede on kadar 

çocuğa rast gelir. Bu çocuklar oynamak için oyun düĢünüyorlarmıĢ. Ġçlerinden biri 

der ki haydi çocuklar yumurtacı ile hacının davasını oynayalım. Hepsi razı olur. 

Ġçlerinden en akıllı bir çocuğu kendilerine subaĢı yaparlar. Ġki davacı ayrılır. 

Diğerleri de dinlemek için otururlar. 

SubaĢı merak ederek bir gizli yerden çocukların oyunlarına bakmaya baĢlar. 

SubaĢı olan çocuk azametle sorar: 

- Ne istiyorsunuz bakalım?  

Hacı çocuk cevap verir: 

- Efendim, üç yumurtaya bir kuruĢ veriyorum, almıyor. 

Yumurtacı çocuk bunun üzerine der ki: 

- Ben yumurtaların civcivlerinin civcivlerinin civcivlerinden beĢ yüz kuruĢ 

kazanırdım. 

SubaĢı çocuk yumurtacıdan sorar: 

- Senin yumurtaların piĢmiĢ mi idi? Yoksa çiğ mi idi? 

- PiĢmiĢti efendim. 

SubaĢı çocuk hiddetle bağırır.  

- Bre Ģarlatan, piĢmiĢ yumurtanın pilici mi olur? 

Diğer çocuklar yumurtacıyı yakaladıkları gibi altı okka ederler.  

Çocukların bu davalarını iĢiten subaĢı hemen makamına koĢar, oturur, 

davacıları acele çağırır. Davacılar gelirler. SubaĢı davaya baĢlayarak yumurtacıdan 

sorar: 

- Yumurtacı bu hacıya verdiğin yumurtalar çiğ mi idi? PiĢmiĢ mi idi? 

- PiĢmiĢti efendim. 

SubaĢı bu sefer hiddetle: 

- Seni gidi yalancı seni! PiĢmiĢ yumurtanın civcivi mi olurmuĢ! Diye 

yumurtacıyı hapishaneye tıktırır. 

Derleyen: Sacide Nurettin, Ġzmir 
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Çocuk Dünyası, I(9), 9 Mayıs 1329 [22 Mayıs 1913], s. 2- 3. 

5.1.18. Devekuşu ile Maymun 

DevekuĢu sıcak kum üzerinde kuluçkada yatıyordu. Muzip maymun kuĢu 

gördü ve biraz eğlenmeyi kurdu. YavaĢça ağacın dalına çıktı. Küçük küçük taĢ 

parçalarını devekuĢunun baĢına atmaya baĢladı. Deve kuĢu hiddet etti, ayağa kalktı. 

Fakat ağacın dalı kuĢun boyundan yüksekti, yetiĢemedi. Maymun bunu iyi bildiği 

için bu defa daha çok alay etti.  

Deve kuĢu pek kızmıĢtı. Hemen yumurtasının üstüne çıktı. Bu defa dala 

kadar yetiĢti. Maymun bunu hiç beklemediğinden ĢaĢırdı kaldı. Kaçamadı. DevekuĢu 

maymunun kuyruğunu öyle ısırdı ki az kaldı koparıyordu. Maymun kuyruğunu 

kurtarıp devekuĢuna hücum etmek istedi. Lakin devekuĢunun yumurtası kırılmıĢ, 

içinden yavrusu çıkmıĢtı. 

Birisiyle baĢa çıkamayan maymun düĢmanın ikileĢtiğini gördüğü gibi 

hemen kararı firara tebdil etti. 

Çocuk Dünyası, , I(10), 12 Mayıs 1329 [25 Mayıs 1913], s.5. 

5.1.19. Tavşan ile Tilki 

Kurnaz tilki tepenin arkasından hain hain bakıyordu. TavĢan kardeĢ onu 

görür görmez ĢaĢaladı. Ne yapsın? Biraz ötede köpek arkadaĢ vardı. Hemen yanına 

koĢtu.  

- Canım köpek kardeĢ, kuzum köpek kardeĢ! Ne yaparsan yap. Beni kurtar. 

- Ben seni nasıl kurtarayım tavĢan kardeĢ? Hah buldum, buldum… 

- Sen bu saplının içine gir, güzelce otur. Ha Ģöyle… 

Köpek bunu diyerek kuyruğunu saplının sapındaki deliğe geçirdi. TavĢan 

kardeĢ arabada oturuyor gibi kurulmuĢtu. Tilki, tavĢan kardeĢi yakalamak için 

koĢturuyordu. Az kalmıĢtı ki tilki yetiĢiyordu. Bereket versin köpek son defa gayret 

ederek derenin kenarına geldi ve suya atladı. ġimdi köpek arkadaĢ yüzüyor, tavĢan 

kardeĢin oturduğu saplıda yüzüyordu. Gel keyfim gel… 

Tilki suyun kenarına geldi, fakat yüzmek bilmediğinden orada kala kaldı… 

Köpekle tavĢan karĢı yakaya geçtikleri zaman tavĢan derenin öte tarafında hiddetli 

hiddetli duran tilkiye kulaklarıyla bir temenna çaktı. TavĢanlar yurduna gelmiĢlerdi. 
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TavĢan kardeĢ anası ve kardeĢi ile öpüĢtü ve kendisini kurtaran köpek arkadaĢı 

onlara takdim etti. Köpek arkadaĢ bundan sonra bu ailenin en sevgili bir dostu oldu. 

Çocuk Dünyası, I(11) 23 Mayıs 1329 [1913], s. 6- 8. 

5.1.20. Talih ile Kader 

Evvel zamanda bir ihtiyar kunduracı varmıĢ. Bu ihtiyarın dükkânı 

Ġstanbul‟da, evi de Üsküdar‟da imiĢ. Dükkâna giderken her gün karısı: 

- Aman efendi bugün ya balık ya ciğer getir! DermiĢ. 

Zavallı ihtiyar ancak ekmek parası kazanabildiğinden gece evine balık ve 

ciğer alamadan gidermiĢ. Biçare adam sabır eder, karısına bir Ģey söylemezmiĢ. Bir 

gün ihtiyar kunduracı dükkânında kundura dikerken içeriye iki delikanlı girmiĢ. 

Meğer bunların birisi talih, diğeri kader imiĢ. Talih: 

- Selamünaleyküm kunduracı baba, demiĢ. 

Kunduracı: 

- Ve aleykümselam oğlum. 

Talih: 

- Baba! Senin evin nerededir? 

Kunduracı: 

- Benim evim Üsküdar‟dadır. 

Talih: 

- Ben sana kırk lira vereyim. Üsküdar‟da bir dükkân aç. Her gün buralara 

kadar yorulma. 

Kunduracı: 

- Pekȃlȃ oğlum, Allah senden razı olsun. 

Ġhtiyar kunduracı ömründe görmediği kırk lirayı iĢitince pek çok sevinmiĢ. 

Talih kırk lirayı bir mendile koyup ihtiyara verdikten sonra gitmiĢ. Kunduracı 

dükkânı kapayarak bir vapurla doğru Üsküdar‟a yollanmıĢ. 

Ġskeleden çıkarken deniz kenarında gayet iri ve güzel balıklar satan birisini 

görmüĢ. Elindeki mendilden bir lira çıkarıp satın almak isterken mendil elinden 
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kayarak denize düĢmüĢ. Zavallı ihtiyar arkasından baka kalmıĢ. Meyus bir halde 

evine dönerek kapıyı çalmıĢ. Karısı yine kocasının eli boĢ geldiğini görünce: 

- Aman ne yapacağız, bu gece aç kalacağız, diye her günkü hali ile 

karĢılamıĢ. Ġhtiyar baĢına gelen hali etrafıyla anlatmıĢ. Fakat karısı: 

- Bir lira olsa ne ise… Kırk liraya inanmam. Bu kadar parayı sana kim verir, 

demiĢ. Elhasıl o gece aç yatmıĢlar. Sabahleyin erkenden ihtiyar kunduracı karısına 

görünmeden dükkâna gitmiĢ ve yine çalıĢmaya baĢlamıĢ. Bu sırada oradan geçen 

talih ile kader ihtiyarın dükkânını açık görünce derhal içeriye girmiĢler, talih ihtiyara: 

- Baba! Neden yine geldin? Kırk lira ne oldu? DemiĢ. 

Kunduracı: 

- Ah oğlum! Ben onları denize düĢürdüm, diye baĢından geçen hali 

anlatmıĢ. 

Talih: 

- Ben sana yine kırk lira vereyim ama sakın sokakta açma! Git kendi evinde 

aç, demiĢ. 

Ġhtiyar tekrar sevinerek kırk lirayı aldıktan sonra Üsküdar‟a gitmiĢ, 

iskeleden çıkınca etrafına bakmadan koĢa koĢa evine gitmiĢ. Fakat yolda bir kasabın 

önünden geçerken çengelde asılan güzel ciğerler nasılsa gözüne iliĢmez mi? Kendini 

zapt edemeyerek bir ciğer almıĢ ve para dolu mendiline sıkı sıkı bağlamıĢ… Yolda 

abdesti gayet sıkıĢmıĢ. Hemen bir cami abdesthanesine koĢarak elindekini çiviye 

asmıĢ. 

Oralarda dolaĢan bir çaylak mendili görünce kaparak kaçmıĢ. Kunduracı bu 

ikinci felaket karĢısında da sersem olarak evine gitmiĢ, karısı eski çehre ile kocasını 

karĢılamıĢ. Ġhtiyar yine kırk lira kazandığını fakat çaylağın alıp kaçtığını söylese de 

karısı inanmamıĢ. O gece yine aç yatmıĢlar. Ertesi sabah ihtiyar kunduracı erkenden 

dükkâna giderek tekrar çalıĢmaya baĢlamıĢ. Talih ile kader yine dükkânı açık görerek 

içeriye girmiĢler: 

- Ayol yine neden geldin? Yoksa yine mi düĢürdün, deyince ihtiyar vuku 

hali anlatmıĢ. Kader bu seferde ben vereyim diyerek ihtiyara kırk lira uzatmıĢ. 

Kunduracı derhal dükkânı kapatarak Üsküdar‟a koĢmuĢ. Etrafına bakmadan evine 

gitmiĢ fakat karısı evde yokmuĢ. Bunun üzerine paraları doğru en büyük tencerenin 
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içerisine koymuĢ. Kendisi de minderin üzerinde uyumaya baĢlamıĢ. Bu esnada karısı 

gelerek: 

- Galiba yine bir Ģeyler yok, uyumuĢ, kalmıĢ! Diye söylenirken kapı çalmıĢ. 

Kadın kapıyı açmıĢ, içeriye giren komĢu bir tencerenin çok lazım olduğunu 

söyleyerek bir tane istemiĢ. Karısı hemen baĢtaki para dolu tencereyi bilmeyerek 

vermiĢ. Ġhtiyar kunduracı daldığı uykudan uyanarak karısını karĢısında görünce: 

- Aman karı baĢtaki tencereyi getir, içinde kırk lira var, demiĢ. 

Karısı: 

- Ayol ben onu komĢuya verdim. Hiç para oraya konur mu? DemiĢ. Fakat 

karısı: 

- Yok, ben isteyemem. Çünkü gözümle görmedim ki, demiĢ. Kunduracının 

etekleri tutuĢmuĢ. Bu esnada kapı çalınarak komĢu kadın elindeki tencere ile gelmiĢ. 

- Hanım komĢu, tencere lazım olmadı, kapağını bile açmadık, demiĢ. 

Kunduracı derhal yerinden fırlayarak: 

- Aman karı tencereyi getir, demiĢ. Açtıkları vakit kırk lirayı içinde 

bulmuĢlar. Kunduracı: 

- Karı, nasıl iĢte bak! Hani bana inanmıyordun, yalan mı? Ver bana Ģuradan 

bir lira ekmek alıp geleyim, demiĢ. Derhal kapıdan fırlayarak balık ve ekmek almıĢ. 

Balığı kestikleri vakit karnından bir de bakarlar ki ihtiyarın denize düĢürdüğü kırk 

liralı mendil çıkmıĢ. Karısı evvelden kocasına inanmadığı için mahcup olmuĢ, neyse 

o gece yiyip içerek, gülüp oynayarak yatar uyurlar. Ertesi sabah kunduracı evden 

gezmeye gider. Evine dönerken bir ağacın üstünde kendi mendilinin asılı durduğunu 

görür. Hemen mendili ağaçtan alır, bakar ki içinde eski paraları duruyor. Meğer 

çaylak yalnız ciğeri yiyerek mendili bırakmıĢ imiĢ. Karısına o paraları da vermiĢ. 

Karısı hem sevinerek, hem mahcup olarak parayı almıĢ. ġimdi onlar yeni esvaplar ve 

yeni evler içinde Ģenlikli bir ömür sürüyorlar. 

Derleyen: M. Selim, ġiĢli 

Çocuk Dünyası, I(13), 6 Haziran 1329 [19 Haziran 1913], s. 1- 3. 

5.1.21. Aslan, Horoz, Eşek 

Aslanın birisi aç kalmıĢ, bir köye yaklaĢmıĢtı. Çiftliklerden birisinde semiz 
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bir eĢek gördü. YavaĢ yavaĢ yanına yaklaĢırken çöplükte eĢelenen horozu da gördü. 

Aslan o vakte kadar horozu görmediği için taaccüple baktı. Horozda aslan 

görmemiĢti. O da taaccüple “Kukurikuu!” diye öttü. Küçücük bir hayvandan bu 

kadar gürültü hâsıl olduğunu gören aslan fevkalade ürkerek tabanı kaldırıp kaçmaya 

baĢladı. 

Ahmak eĢek kerameti kendisinde sandı ve aslanı korkuttuğunu zannederek 

arkasından koĢmaya baĢladı. Aslan biraz uzaklaĢınca eĢeğin kendisine doğru 

geldiğini görüp “Ayağa gelen kısmeti reddetmek günahtır.” Diyerek hemen hücum 

etti ve eĢeği parçalayarak yedi, bitirdi. 

Çocuk Dünyası, I(14), 13 Haziran 1329 [26 Haziran 1913], s.7. 

5.1.22. Padişah ve Hamal 

Vaktiyle bir padiĢah lalasıyla birlikte bir yokuĢu çıkıyormuĢ. KarĢılarına 

arkası yüklü bir hamal rast gelmiĢ. Bu hamal yürürken büyük bir çivi nasılsa 

zavallının çıplak ayağına batmıĢ. Hamal o kadar ehemmiyet vermeyerek sarığından 

bir parça koparıp yarasını sarmıĢ ve yoluna devam etmiĢ. Bu hal padiĢahın nazar-ı 

dikkatini celp ederek hamalı yanına çağırmıĢ ve eline bir kâğıt verip, al bu kâğıdı 

sadrazama ver, demiĢ. Cahil hamal, “Peki derviĢ baba!” diyerek kâğıdı almıĢ ve 

yoluna devam etmiĢ. 

Birkaç vakitten sonra padiĢah hamalı hatırlar. Vezirine kalk tebdil-i kıyafet 

edip sadrazama gidelim. Hamal ne yapmıĢ görelim, der. PadiĢah veziri ile birlikte 

kıyafetlerini tebdil ederek sadrazamın konağına giderler. Sadrazam bir iĢ için 

dıĢarıya çıkmıĢ olduğundan bulamazlar. Evde baĢka bir kimse olup olmadığını 

sorarlar. UĢaklar, damat beyin evde bulunduğunu söylerler. PadiĢah görüĢmek üzere 

kendisine haber gönderir. Lakin damat bey rahatsız olduğundan bahsederek misafir 

kabul edemeyeceğini bildirir. PadiĢah uĢaklardan, damat beyin ne gibi rahatsızlığı 

olduğunu sorar. UĢaklar, Has Bahçede gezerken parmağına bir gül dikeni battığını 

haber verirler. PadiĢah sadrazamın damadını derhal tanır ve gülerek uĢaklardan 

birisine der: 

- Git damat beye seni yokuĢta tesadüf ettiğin derviĢ baba görmek istiyor, de. 

UĢak gidip geldikten biraz sonra, damat bey kemal-i azametle aĢağıya iner. 

PadiĢah eski hamalı tanıyarak ona der ki: 
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- Oğlum yokuĢta ayağına batan koca çiviyi ne çabuk unuttun ki bir gül 

dikeninden bu kadar müteessir olursun? 

Damat derviĢ babanın padiĢah olduğunu anlayarak ayaklarına kapanır ve 

arz-ı itizar eder. 

Derleyen: Hacer Semiha 

Çocuk Dünyası, I(15), 20 Haziran 1329 [3 Temmuz 1913], s. 6- 7. 

5.1.23. Bir Kurdun Hikâyesi 

Kurdun biri bir kıĢ günü aç kalmıĢ. ġurayı burayı gezerken köyün birine 

yaklaĢmıĢ, bir horoz sesi iĢitmiĢ, yanına gitmiĢ, hemen onu tutmuĢ. Yemek üzere 

iken horoz: 

- Aman kurt kardeĢ, canım kurt kardeĢ! Ben seninim. Fakat müsaade et 

Ģuracıkta bir ezan okuyayım da sonra beni ye, demiĢ. 

Kurt müsaade vermiĢ, horoz ağacın en yüksek tepesine çıkarak “kukurikuuu 

kukurikuuu” diyerek feryada baĢlamıĢ. Köpekleri yanına toplayarak kurdu oradan 

kovdurmuĢ. Kurt meyus olarak biraz ileriye gitmiĢ, sürüden ayrılmıĢ bir koyuna rast 

gelmiĢ. Bunu da tutup yiyeceği zaman koyun yalvararak: 

- Canım kurt ağabey! Sana bir zeybek oyunu oynayayım da sonra beni ye, 

demiĢ. 

Kurttan aldığı müsaade üzerine koyun oraya sıçramıĢ, buraya sıçramıĢ, 

yakın olan sürünün içine kaçmıĢ, gitmiĢ. Kurt yine meyus bir halde ormana doğru 

saymıĢ ve bir ata rast gelmiĢ. Hiddetinden hemen atın üzerine hücum ettiği sırada at 

kurda hitaben. 

- Kurt arkadaĢ, bu kadar acele etme. Benim ve senin ve bilcümle hayvanat 

ve haĢiye ehlinin selametleri için sağ arka ayağımın altında bir berat vardır. Onu oku, 

sonra ne yaparsan yap, demiĢ. 

Kurt bakayım Ģu berata deyince at, alnının orta yerine bir çifte indirerek 

hemen firar etmiĢ. Kurt çifte tesiriyle hemen yere serilmiĢ. Bir zaman sonra aklı 

baĢına gelerek melül, mahzun bir kenara çekilmiĢ ve sazını eline alarak Ģöyle 

okumaya ve ağlamaya baĢlamıĢ. 
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Tuttun bir horoz ey hayvan 

Ye de karnını doyur hemen 

Ne yapacaktın dua, ezan 

Müezzin mi olacaktın? 

* 

ĠĢte buldun bir koyun 

Ye de karnın doysun 

Nene lazım zeybek oyun 

Köçek mi olacaktın? 

* 

Allah verdi semiz at 

Ye de keyiflen yan yat 

Kahrolaydı berat merat 

Kâtip mi olacaktın? 

Derleyen: Dârü‟l Ġrfan mektebinden Saadettin, Ġzmir 

Çocuk Dünyası, I(15), 20 Haziran1329 [3 Temmuz 1913], s.7- 8. 

5.1.24. Horoz, Köpek ve Tilki 

Horoz ile köpek arkadaĢ olup beraberce seyahate çıktılar. AkĢama kadar 

sahrada yürüyerek nihayet bir ormana vasıl oldular. Horoz ağacın yüksek dallarına 

çıktı, köpekte ağacın dibinde uykuya yattı. Sabah oldu. Tan yeri ağardı. Horoz 

kanatlarını pat pat vurarak ötmeye baĢladı. Serseri tilki horozun sesini iĢitince ağaca 

yaklaĢarak: 

- Selâmünaleyküm horoz müezzin! Ġn aĢağıya da ikimiz bir namaz kılalım, 

dedi.  

Horoz cevap vererek: 

-Pekiyi tilki arkadaĢ.Ağacın altında uyuyan misafiri uyandırsan, namazı 

cemaatle kılmıĢ oluruz, dedi.  

Tilki ağacın altına dikkatle baktı. Orada uyuyan köpeği gördüğü gibi: 



 

187 

 

- Sen azıcık bekle horoz müezzin, ben Ģuradaki suda abdest tazeleyeyim. 

Çabuk gelirim, diyerek kaçmaya baĢladı. Fakat köpek uyanmıĢ ve tilkiyi ensesinden 

yakalamıĢtı. 

Çocuk Dünyası, I(16), 27 Haziran 1329[10 Temmuz 1913], s.3. 

5.1.25. Tamahkârlığın Mükâfatı 

Köyün birinde bir zengin adam var idi. Ziraatı severdi. Ziraat için 

çalıĢanlara ve muhtaç olanlara muavenet ederdi. Bu adamı köylü duydu. Bir Ģalgam 

yetiĢtirdi. Ona öyle iyi baktı ki bir küfeye sığmayacak kadar oldu. Bu köylü içinde 

dedi ki: 

- Bu adam ziraatı seviyor Ģalgamı götürsem belki bir miktar para verir. 

Bu Ģalgamı küfesine koydu zengin adama götürdü. Zengin adam Ģalgamı 

beğendi, köylüye on lira verdi. Bu vakıayı bir çiftlik sahibi duydu. O da ziraatla 

meĢgul oluyor, hayvan besliyordu. Danalardan en güzelini o zengin adama götürdü. 

Zengin adam hileyi anladı: 

- Bu benden para koparmak için geldi, diye düĢündü. Danayı kabul etmek 

istemedi. Çiftlik sahibi danayı kabul etsin diye zengine yalvardı. Bunun üzerine 

zengin adam dedi ki: 

- Siz zenginsiniz size para vermek ayıp olur. Pekiyi kabul edeyim fakat ben 

de size öyle bir Ģey vereyim ki dananızdan daha pahalı olsun. Hizmetçilerinden birini 

çağırdı. ġalgamı getirtti, çiftlik sahibine verdi. Çiftlik sahibi hiçbir Ģey söylemeyerek 

tamahkârlığının mükâfatını aldı, gitti. 

Hüseyin Câhit 

Çocuk Dünyası, I(16), 27 Haziran1329 [1 Temmuz1913], s. 8. 

5.1.26. Adsızın Kalbi 

- 1-  

Babası öldükten sonra o, kimsesiz ve öksüz kalmıĢ yollara düĢerek dağlar, 

tepeler aĢtıktan, yaylalar, çayırlar dolaĢtıktan sonra Ģimdi yanında bulunduğu ihtiyar 

kadının yanına gelmiĢ, ona evlatlık olmuĢtu. Aradan hayli zaman geçti. Adsız kendi 

ırkına mahsus bir asaletle evlatlığa kabul eden anasının yanında her gün bir hayır 

duasını alarak çalıĢtı ve büyüdü. 
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Bir akĢam Turan‟ı altın ıĢıklarıyla yıkayan güneĢ yavaĢ yavaĢ Altın Dağ‟ın 

arkasına doğru, çekilip gözden kaybolur. Parlak ve uğurlu ay etrafın hüzün ve 

sükûnu içinde Tanrı Dağı‟nın yüksek tepelerinden görünürken adsız, koyunlarını 

sağmıĢ, çadırına dönüyordu. Çadırdan içeri girdiği sırada birden, elindeki süt 

kavanozunu yere düĢürüvermiĢ bulundu. Oğlunun geliĢinden haberi olmayan anası 

ansızın yere düĢen kavanozun gürültüsünden telaĢ ederek: 

 -Aman oğul, ne yaptın? 

 -Korktum, dedi. Korku… Bu adsız için bilinmeyen, anlaĢılmayan bir Ģeydi. 

GeniĢ omuzları ortasında dik duran baĢı, iri taneli ve keskin esmer gözleri heybetli 

yapısıyla mertliği temsil eden bu heybetli Türk‟ün kalbinde Ģimdiye kadar korku 

denilen Ģey barınacak yer bulamamıĢtı. Ne Turan‟ın ıssız ve sessiz geceleri ne Alakol 

nehrinin Ģafaktan evvel çıktığı söylenen turan perileri ne Yayık Dağları‟nın korkunç 

kayalıkları arasında dolaĢan vahĢi hayvanları, onda hiçbir gün korku namına bir his 

uyandırmamıĢtı. Bunun için kazaen yere düĢen kavanozun çıkardığı gürültüden 

dolayı anasının “Ay oğul, korktum!” demesi onu hayrete düĢürdü ve sordu: 

- Ana korku nedir? Korku var mıdır? 

Anası ona korkuyu, korkunun varlığını anlatmaya çalıĢtı. O bundan 

mütehayyir, bir türlü inanmıyor, korku yok. “Ben görmedim, duymadım.” Diyordu. 

Fakat anasının bu husustaki kandırıcı sözlerine karĢı, büyük bir merak içinde hemen 

yarından itibaren korkuyu aramaya kara vererek, yattı, uyudu. 

Ertesi gün Ģafak söker, ortalık ağarır, kısraklar, taylar kiĢner, kuzular meler, 

kuĢlar ötüĢmeye baĢlarken adsız, yatağından kalktı. Bugün yollara düĢecek, 

arayacak, tarayacak, Ģu “korku” denilen Ģeyi bulacaktı. Bu ona büyük bir merak 

olmuĢtu. 

YavaĢ yavaĢ dağarcığını hazırladı. Altın yayını, üç altın okunu taktı ve 

anasıyla vedalaĢtıktan sonra Altın Dağ‟ın yolunu tuttu. O günü bütün yürüyüĢle 

geçti. AkĢam oraya vardığı zaman yüksek bir tepenin üstünde diz çökerek yerleri, 

gökleri, insanları yaratan Tanrı Karahan‟dan sabahlara kadar yolculuğu için uğur 

diledi. 

Bir gün sonra Adsız yollara düĢtü. Az gitti, uz gitti, dağlar tepeler aĢtı, 

ormanlar içinde dağlar arasında gece ve gündüz daima yürüyerek korkuyu arıyor, 
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fakat bulacağına delalet edecek bir iz bile tesadüf etmiyordu. Bir gün yine yoluna 

devam ederken karanlık simalı, silahlı sekiz adama rast geldi. Bunlar sekiz 

haramilerdi. Adsız, böyle tek baĢına nereye gittiğini sordular. O da, korkuyu aramaya 

çıktığını söyledi. Haramiler birbirlerine bakıĢtılar. Bu nasıl adamdı ki korkuyu 

bilmiyordu. 

O zaman baĢ harami Adsıza, eğer onlarla birlikte gelirse bu gece kendisine 

korkuyu göstereceklerini söyledi. Adsız razı oldu, beraberce üç saat uzakta bir 

mağaraya gidip geceyi beklediler. 

Her tarafı zifiri karanlıklar kapladı, gece yarısı geldiği zaman harami baĢı 

adsıza bir kazan, bir keçe ve baĢka lazım gelen Ģeyleri vererek biraz uzakta görünen 

mezara kadar gitmesini ve o mezarın üstünde ateĢ yakıp sabah için aĢ piĢirmesini 

tembih etti. 

 

Adsız bu verilen Ģeyleri aldı, mezara kadar gitti. AteĢi yaktı. Kazanını kurdu 

ve aĢı piĢirmeye baĢladı. Ansızın, gecenin karanlığı içinde, mezarın bir tarafındaki 

topraklar kalkarak içinden bir el, uzun parmaklı bir el, uzanıyordu. Adsızın bu 

teklifsizliğe canı sıkıldı, keçe ile ele Ģiddetli vurduktan sonra: 

 -Dünyada yediğin yetmedi, bir de ahirette mi yemek istiyorsun? Diye güya 

el sahibini azarladı ve elin birden çekildiğini, kaybolduğunu gördükten sonra hiç gam 

getirmeksizin aĢını piĢirip kotarmaya baktı. Bir müddet sonra aĢ piĢti, adsız kazanı 

yüklenerek haramilerin mağarasına döndü. BaĢ harami sordu: 

- Hiç korku geçirmedin mi? 

Adsız cevap verdi: 

- Ne korkusu? 

- A canım, mezardan bir ölü eli, bir cadı eli, çıkmadı mı? 

- Ha evet, çıktı. Ben de keçe ile o ele vurarak “Dünyada yediğin yetmedi 

ahirette de mi yemek istiyorsun?” dedim. Sonra çekildi. 

- Korkmadın mı? 

- Hayır… 

Haramiler hayretle birbirlerine bakıĢtılar. Bu korku bilmeyen adama karĢı 
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yaptıkları hile bir iĢe yaramamıĢtı. Hakikatte haramilerin mağarasından o mezara 

kadar yeraltından bir yol vardı. O aĢ piĢirilirken mezardan çıkan ve keçe yiyen el, o 

sırada mağaradan oraya giden bir haraminin eliydi. 

Adsız, aradığı korkuyu haramilerin yanında bulamayacağını anlayınca 

baĢını alarak yine yollara düĢtü ve bir zaman yürüdükten sonra bir deniz kıyısına 

vardı. Orada henüz hareket etmek üzere olan büyük bir gemi bulunuyordu. Adsız 

gemiye kendisinin de kabulünü kaptandan rica etti ve bu rica kabul olunduğundan 

adsız artık aradığı korkuyu hiç olmazsa o enginlerin ötesinde bulabileceğini 

düĢünerek seviniyor ve yolcular arasında müsterihâne geziniyordu. Fakat bir müddet 

ilerledikten sonra garip bir hal Adsız‟ın dikkat ve merakına mucip oldu. Vapurda 

herkes ağlıyor, yas tutuyordu. Adsız iĢi anlamak üzere derin derin düĢünüp ağlayan 

kaptana koĢtu. Meseleyi kendisine anlattılar. Meğer bulundukları yerin biraz 

uzağında bir mahal varmıĢ ki gemiler oraya vardığı zaman çivilenmiĢ gibi dururlar 

ve bir türlü ileriye geçemezlermiĢ. Birçok gemiler orada denizin dibinden gelen bir 

kuvvetle içeriye doğru çekilmiĢ. Bir gemi oradan geçerken eğer evvela suların 

kabardığı görünürse felaket mutlaka gelir, çatar eğer sular kabarmazsa selametle 

geçilirmiĢ. ġimdi de ta uzaktan suların karıĢıp kabarmaya baĢladığı gözüküyormuĢ. 

Kaptandan baĢlayarak bütün gemi halkı korku içinde ağlaĢıyorlardı. Adsız 

onları teskin etti. Bunda korkacak bir Ģey bulmadığını gemi dedikleri yere vardığı 

zaman kendisini bir iple denize indirmelerini söyledi. 

Nihayet korkulu yere gelindi. ġimdi gemi birden sanki oraya saplanmıĢ gibi, 

bir türlü ileriye doğru gidemiyordu. 

Çocuk Dünyası, I(18), 10 Temmuz 1329 [23 Temmuz 1913], s. 2- 4. 

- 2- 

Adsız beline bir ip bağlayıp, eline bir sopa aldı ve salındığı zaman kendisini 

yukarıya çekmelerini kaptana tembih ederek geminin baĢucundan denize sallandı. 

Suyun hemen yüzüne yakın bir mahalde, belinden yukarısı insan ve belinden aĢağısı 

balık Ģeklinde bir peri, geminin ucunu tutmuĢ, ilerlemesine engel oluyordu. 

Adsız periye oradan çekip gitmesini ihtar etti ise de peri hiç anlamıyormuĢ 

gibi göründü ve fazla olarak da gemiyi denizin dibine doğru çekmeye baĢladı. 

Yukarıdakilerin ağlaĢmaları ziyadeleĢti. Adsız sulh ile iĢi bitiremeyeceğini anlayınca 

elindeki sopayı Ģiddetle periye vurdu. Ansızın gemi yol almaya baĢladı. Sular durdu, 
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ortalık sakinleĢti. Peri denizin dibine doğru çekilmiĢ, kaybolup gitmiĢti… 

Geçen Ģeylerden haberleri olmayan yolcular, yukarıya çıkınca Adsızın 

etrafını aldılar ve kendisinden olan biten Ģeyleri anlatmasını rica ettiler. Adsız peri ile 

geçen kavgayı uzun uzadıya anlattı, herkes, mütehayyir, ona Ģu suali soruyordu: 

- Ayol, hiç korkmadın mı? 

- Hayır, ben korku falan bilmem… 

Adsız bir müddet daha seyahat ettikten sonra gemiyi terk etmek istediğinden 

kaptan onu bir dağın kenarına çıkardı… Yine Tanrı Karahan‟a tevekkül ederek ve 

Altın Dağ‟ında yola çıkmazdan evvel okuduğu duasını tekrar ederek yola düĢtü. Az 

gitti, uz gitti, dere tepe düz gitti. Nihâyet bir zaman sonra bir köye vasıl oldu… 

O gün köyde bir baĢkalık vardı. Bütün halk bir meydana toplanmıĢ, bir Ģey 

bekliyordu. Adsız birisine yaklaĢarak: 

- Bu kalabalık nedir? Diye sordu: 

- Bizim köyün hakanı bu sabah öldü. Yerine baĢka hakan seçeceğiz. 

Birazdan sultan hanım kafesten bir kuĢ uçuracak. KuĢ kimin baĢına konarsa 

hakanımız o olacak, dediler. Bir müddet sonra sultan hanım tarafından salıverilen kuĢ 

havada uçtu, uçtu, nihayet geldi, Adsız‟ın baĢına kondu. Fakat o bunu kabul etmek 

istemiyor, ben hakanlık yapmam, diyordu. Halk, kuĢ onun baĢına konduğundan bu 

teveccühü kabul etmesi hususunda ısrar etti ve bu Adsız nihayet bu umum ısrar ve 

rica önünde çaresiz kalarak, sarayda hakanlık makamına çıktı… 

O gün tahta oturma merasimiyle geçti. Saray fevkalade kalabalıktı. Ġğne 

atacak yer yoktu. Lakin gece olunca Adsız, etrafında hiç kimse kalmadığını 

gördüğünden, bu hale merak ederek, sarayın içini dolaĢmak için yerinden kalktı, 

aĢağı indi, ne ins ne cins hiç kimseler yoktu… Bir az gezdikten sonra mutfağa indi, 

baktı ki bir ihtiyar kadın ortaya kocaman bir kazan kurmuĢ, fokur fokur su 

kaynatıyordu. Adsız sordu: 

- Bu suyu niçin kaynatıyorsun? 

- Seni içine atıp piĢirmek için… 

Bu cevap üzerine Adsız fena halde kızmıĢtı, birden “dur” beni sen değil, 

seni ben kaynatayım, diyerek koca karıyı kazanın içine attı ve kapağını da kapatıp 
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yukarıya çıktı… 

Sabahleyin saraya gelip bunu iĢiten ziyaretçiler ĢaĢa kaldı. Meğer o ihtiyar 

kadın bir cadı imiĢ ki tahta çıkan padiĢahlarla çocukları öldüğü zaman mutfak 

duvarının arasından çıkar ve yavru Ģehzadeyi beĢiğinden alıp kazanın içine atarak 

kaynatır imiĢ. Bu köyde iyice malum olduğundan hiç kimse hakan olmak 

istemezmiĢ… 

Adsız, acuzenin ne olduğunu soranlara “Ben onu kendi kazanına attım, piĢti, 

canı bedeninden ayrıldı” dedi. Hep aĢağıya koĢup kazana baktılar. Hakikaten cadı 

ölmüĢ, köyde ondan kurtulmuĢtu. Böyle tılsımlı bir acuzeden nasıl korkmadığını 

Adsız‟a sual ettikleri zaman Ģu cevabı veriyordu: 

- Ben korku bilmem. Tanrı Karahan benimle beraberdir… 

Hakanlığın ikinci günü sultan hanımla düğünleri oldu. Gündüz pilavlar 

yendi, akĢam gelin ve güveyi sofraya oturdular. Sultan hanım, hakan sofraya 

gelmezden evvel çorba tasının içine bir kuĢ saklamıĢtı. Adsız‟ın memleketinden 

korku aramak maksadıyla çıktığını biliyordu. Nihayet hakan geldi. Etrafında 

Ģamdanlar yanan sofraya ve sultanın karĢısına oturduktan sonra kollarını sıvayarak 

besmeleyle sahanın kapağını kaldırdı. Birden kuĢ “pırrrrr” diye uçunca bu halden 

ansızın ĢaĢıran hakan: 

- Aaa! Korktum, demiĢ bulundu. 

Ġstanbul Sultanisi muallimlerinden Hüseyin Ragıp Bey‟in milli masal 

koleksiyonundan. 

Çocuk Dünyası, I(19), 18 Temmuz 1329 [31 Temmuz 1913], s. 2- 4. 

5.1.27. Tilki ve Aslan Derili Eşek 

EĢeğin biri günün birinde bir yolun kenarından gidiyordu. Yolun dirseğini 

dönerken orada ağacın dibinde bir Ģey gördü. Bu avcılar tarafından üzerine oturmak 

için kullanılarak unutulmuĢ bir aslan postu idi. EĢek bu güzel tüylü deriyi görünce 

çok sevindi: 

- Oh dedi. Bu güzel elbiseyi giyersem herkes beni aslan zannedecek ve 

korkularından kaçacaklardır. O zaman meydanda kalan ne kadar yiyecek varsa hepsi 

benim olur. Bunun üzerine deriyi arkasına alarak bütün kuvvetiyle diğer hayvanların 

meclisine koĢtu. 
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Onlar bir aslanın geldiğini görünce korkularından ne yapacaklarını 

ĢaĢırdılar. Her biri bir tarafa kaçtılar. Yalnız meydanda korkmayan bir kurnaz tilki 

kaldı.  

- Vay aslan dayı! Sabahların hayır olsun, dedi. EĢek tilkinin kendisini 

tanımadığını zannederek anırmaya baĢladı: 

- Aslan Ģah, dedi. Bugün sende garip bir hal görüyorum. Kulakların neden o 

kadar uzamıĢ? 

EĢek bu sual üzerine kulaklarını saklamadığını hatırladı ve hiç cevap 

vermedi. Fakat tilki artık eğlencesinin de tadı kalmadığına hükmederek nihayet 

felsefesini söyledi: 

- Biliriz, eĢek o eĢek ama semeri değiĢmiĢ. 

Çocuk Dünyası, I(18), 10 Temmuz 1329 [ 23 Temmuz 1913], s.4- 5. 

5.1.28. Aslan ile Fare 

Elden gelen iyiliği yapmalıdır her insan, 

Küçüklere karĢı dahi bazen olur ihtiyaç. 

Teavünden(yardımlaĢma) azat etmez bu dünyada altın taç! 

Dinlenmeye yatmıĢ aslanpençesine nâgehan 

DüĢürmüĢtü yerden çıkan bir fareyi, 

Ölümüne kanmıĢ olan biçareyi. 

Cenap ile esirgeyip salıverdi, 

Zavallının zâil oldu havf u derdi 

Sevincinden takla atıp arkasına bakmadan 

Kaçtı ama iyiliği unutmadı bu Ģeytan, 

Kim umar ki aslan gibi zorlu güçlü bir hayvan 

Fare gibi bir fakire muhtaç ola bir zaman! 

Bir gün ormandan çıkarken o canavar 

Dikkat etmez ki önünde bir tuzak var. 

Ağa tutulur, dolanır, yuvarlanır 
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Mahpus kalmaktan hem kızar hem arlanır. 

ġiddet ile hamle edip hep ipleri koparmak 

Ġster ise de bu gayreti olmaz asla muvaffak. 

Artık taĢan öfkesinden ĢimĢek çakıp gürülder 

Bu sayhayı duyan fare koĢup: “Mirim, geldim” der. 

Birkaç boğmak kemirerek ağı açar, 

Aslan dahi kurtularak oradan kaçar… 

Çocuk Dünyası I(18), 10 Temmuz 1329 [23 Temmuz 1913], s.5. 

5.1.29. Peder ve Oğulları 

Bir pederin üç oğlu varmıĢ. Malını bu üç evladı arasında taksim eder. Bir 

pırlanta yüzük kalır, oğullarını yanına çağırır ve hepsine hitaben: 

- Evlatlarım hepiniz bilirsiniz ki benim size karĢı olan muhabbetim birdir. 

Yani birinizi nasıl seversem ötekini de öyle severim. Bu yüzüğü tabiidir ki üçe 

taksim edemem. Size sekiz gün mühlet veriyorum. Hanginiz bu mühlet içinde bir iyi 

iĢ iĢlerse ona bu yüzüğü vereceğim. 

Üçü de pederlerinin yanından çıkarlar. Aradan sekiz gün geçer. ÜçkardeĢ 

yaptıkları iyi iĢi pederlerine anlatmak üzere yanlarına gelir. Büyüğü der ki: 

- Geçen hafta sizin yanınızdan çıktıktan sonra zengin bir adam bana parasını 

saklamak üzere vermiĢti. Dün geldi benden parasını istedi. Fakat verdiği zaman 

yanımızda ne bir adam vardı ne de verdiğine dair bir senet vardı. Ben kendisine iade 

ettim. Eğer isteseydim parasını vermezdim. Bu yaptığım hareket mükâfata layık 

değil midir? 

Pederi ise: 

- Evladım sen vazifeni ifa etmiĢsin, der. 

Ortanca evladı der ki: 

- Geçen haftanın günlerinde bir gün idi. Çayırda gezerken derenin kenarında 

bir kalabalık gördüm. Merak edip gittim. Bir çocuk dereye düĢmüĢ validesi figan 

ediyorsa da kimse cesaret edemiyordu. Ben soyunmadan girdim ve o çocuğu 

ölümden kurtardım. Acaba Ģu hareketimle mükâfatınıza nail olabilir miyim? 
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Pederi memnun olur ve çocuğun alnından öperek: 

- Sen vazifenden fazla yapmıĢsın. Fakat mükâfatını Cenabıhak verecektir, 

der. 

Küçük ise der ki: 

- Bir adam bana hiçbir sebep olmadığı halde kin bağlamıĢ her tarafta ve her 

vakit benim ölümümü isteyen bu adamı evvelsi gün bir uçurumun yanında uyurken 

gördüm. Küçücük bir hareketi kendisinin mahvına sebep olabilirdi. Kendisine yavaĢ 

yavaĢ ve teneffüs etmeyerek yaklaĢtım. Ġki elimle sıkı sıkı sarılarak kendime çektim 

ve onu bu ölümden kurtardım. Bu yapmıĢ olduğum fiille acaba mükâfatı ihraz ettim 

mi? 

Pederi oğlunu der- aguĢ ettikten sonra çıkarıp yüzüğü vererek: 

- Ġcra etmiĢ olduğun hareketten dolayı al mükâfatını oğlum, düĢmana rahm 

ve hilm ile muamele etmek büyük bir kalbe malik olmaya delalet eder. 

Derleyen: Mehmet Hikmet, Mektebi Osmani imla muallimi  

Çocuk Dünyası, I(18), 10 Temmuz 1329 [23 Temmuz 1913], s. 6. 

5.1.30. Küçük Kanaatkâr Kız 

Bir kıtlık zamanı zengin bir adam birkaç çocuğu kendi evine davet ederek 

der: 

- ĠĢte Ģu sepette her birinize birer tane ekmek var. Onları alınız ve bereket 

zamanına kadar her gün geliniz. Çocuklar hemen sepete doğru koĢarak kavga Ģamata 

her biri büyükçe olan ekmeği kendine almak ister. Ekmeklerini aldıktan sonra 

lütufkâr adama teĢekkür etmeden giderler. En nihayet küçük ve terbiyeli bir kız 

çocuk kalan ekmeği alır. Ekmek küçük yapılmıĢ ise de kız çocuk teĢekkür ederek 

evine gider. 

Ġkinci günü çocuklar yine gelirler. Yine aynı vecih üzere sepete doğru kavga 

ederek koĢuĢurlar. Her biri ekmeğini aldıktan sonra bu defa da hiçbir söz 

söylemeksizin çıkıp giderler. Küçük kız çocukta kendine kalan küçük ekmeği alarak 

zengin adama çok teĢekkür ederek gider. Eve geldiği zaman ekmeği keserler ve 

görürler ki ekmek içerisinde birçok gümüĢ paralar var. Annesi çocuğuna: 

- Yavrum, bu ekmeği götür ve bu paraları sahibine ver. Çünkü bu paralar 
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onundur, der. Kız çocuk paraları alıp sahibine getirir. Zengin kızcağızı görünce niçin 

geldiğini sorar ve paraları getirdiğini anlayınca: 

- Hayır, ben paraları almam. Onlar senindir. Ben onları mahsus ekmeğin 

içine koydum. Kim kanaatkârlık edip o ekmeği alırsa paraları ona verecektim. ĠĢte 

sen kanaatkârlık ettin. Onun için paralar senindir. Tamahkâr adam her vakit zarar 

eder. Kanaat et çocuğum, der.  

Çocuk Dünyası, I(21), 1 Ağustos 1329 [14 Ağustos 1913], s. 4- 5. 

5.1.31. Tacir Mehmet Efendi’nin Hikâyesi 

Zamanı evailde Asma Altı tacirlerinden Mehmet Efendi namında bir adam 

varmıĢ. Mehmet Efendi‟nin bir haremi olup güzellikte yekta, ismi dahi Hidayet 

Hanım imiĢ. Bunların iki oğlu varmıĢ. Büyüğü dokuz yaĢında Refik, küçüğü yedi 

yaĢında ġefik imiĢ. Mehmet Efendi‟nin malı haddinden efzȗn olup refah ve 

mesudiyetle ömür geçiriyorlarmıĢ. Bu adam bir sabah evinden dükkânına giderken 

mezarlıktan bir seda gelir. (Yolu mezarların arasından geçiyormuĢ.) Bu seda der ki: 

- Mehmet Efendi senin baĢına bir felaket gelecek. Ġhtiyarlığında mı istersin, 

gençliğinde mi? 

Adamcağız korkar, hiç sesini çıkaramaz. O gün dükkânda nasıl oturduğunu 

bilmez. AkĢam olur eve gelir, haremini üzmemek için sedadan hiç bahsetmez. Ertesi 

gün sabahleyin aynı hal. O gece eve gelir son derece meyus oturur. Zevcesi “Niçin 

meyussunuz?” diye sorar. Mehmet Efendi mezardan gelen sedayı zevcesine söyler, 

Hidayet Hanım der ki: 

- Bunda düĢünülecek ne var? Ġnsan ihtiyarlıktaki felakete tahammül edemez, 

yarın yine o sedayı duyarsanız gençlikte isterim deyiniz, der. O gece geçer. 

Sabahleyin dükkânına giderken yine mezarlıktan seda baĢalar. Mehmet Efendi nasıl 

felaket gelecekse gençlikte isterim, der. Dükkânına gider, bir saat sonra haberci gelir 

Galata‟da yangın olduğunu söyler. Mehmet Efendi‟nin aklı baĢında gider. Zira 

Galata‟da üç tane dükkânı varmıĢ. Hemen bir arabaya biner, Galata‟ya gider. Bir de 

bakar ki dükkânları tutuĢmuĢ. Üçü de yanar. Yangın söner. Adamcağız mahzun olur, 

inĢallah felaketim bundan ibarettir. Zevcem ve evlatlarım sağ olsun diye müteselli 

olur. Döner dükkânına gelir. Dükkândaki kâtibi kendisine bir telgraf verir. Siz 

yokken müvezzi‟ getirdi der. Mehmet Efendi telgrafı okuyup Karadeniz‟de zuhura 

gelen bir fırtına neticesinde iki gemisinin gark olduğunu öğrenir. Velhasıl 
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adamcağızın ne kadar malı mülkü varsa cümlesi bir gün içerisinde mahv u periĢan 

olur. Mehmet Efendi akĢam olur gelir, vuku‟ hali zevcesine anlatır. Zavallılar bir 

müddet ağlaĢırlar. Mehmet Efendi zevcesine der ki: 

- Ne kadar ağlasak beyhudedir. Zira Cenabı hakk‟ın takdir ettiğini kimse 

tayin edemez. Biz kendimiz bu felaketi gençliğimizde istedik. Elim ayağım 

hamdolsun sağlam. Müteessif olma, ben seni ve çocuklarımı kimseye muhtaç etmem. 

Fakat Ġstanbul‟da duramam. Terk-i diyar etmeliyiz. Çünkü ahbaplarıma karĢı 

sefaletten utanırım.  

Bu hale zevcesi dahi razı olur. Ertesi gün evlerini ucuz fiyatla satarlar. 

Çocukları alıp yola revan olurlar. Bir memlekete dâhil olurlar, orada ufacık bir 

kulübe bulup iskân ederler. Mehmet Efendi sakalık etmeye baĢlar. Zevcesi de 

herkesin çamaĢırını yıkarmıĢ. Bir gün baĢka bir memleketten tacir gelip sahraya çadır 

kurup oturur, uĢağına kirli çamaĢırlarını verip “Bir çamaĢırcı bul da bunları yıkat”, 

der. UĢağı çamaĢırları alır saka Mehmet‟in zevcesine getirip yıkasın diye bırakır. 

Hatun yıkar, ütüler akĢamüzeri uĢak gelir çamaĢırları alır efendisine götürür. Tacir 

bohçayı açar çamaĢırları görür: 

- Aman bu ne temiz çamaĢır! Ben bunu yıkayan kadını mutlak görmeliyim, 

der. 

UĢağına çamaĢırcının evini kendisine göstermesini emir eder. UĢak gösterir. 

Efendi çamaĢırcının evinin önünde bir aĢağı bir yukarı piyasa eder. Kadının kapısı 

aralık olup çocuğun küçüğünü eĢiğe oturtmuĢ, elinde ekmek varmıĢ. Köpek gelip 

çocuğun elinden ekmeyi kapar. Çocuk ağlamaya baĢlar, annesi hemen kapıya koĢar. 

Çocuğunu içeriye alır. Tacir de kadını görür ve bin can ile âĢık olur. Çadıra gelir, 

uĢağına: 

- Bu gece hazır olalım. Buradan gideceğiz, der.  

Gece olur. Saat beĢ raddelerinde tacir uĢağını yanına alır. ÇamaĢırcının 

hanesine giderler. Maymuncukla kapıyı açıp içeri girerler. Saka Mehmet kahveden 

daha eve gelmemiĢ, kadıncağızda o gün yorulmuĢ yatağına bitap serilmiĢ imiĢ. UĢak 

kadını sırtladığı gibi çadıra doğru koĢmaya baĢlar. Çadırın bulunduğu yere gelirler. 

Hayvanlar zaten hazır. Tacir bindiği atın önüne saka Mehmet‟in zevcesini alır. UĢağı 

da diğer bir ata biner, yola revan olur.  

Bunlar gitmekte olsun. Biz gelelim Saka Mehmet‟e. Saat altıya kadar 
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kahvede oturur kalkar, evine gelir, kapıyı açık bulur: 

- Sübhanallah! Bu kapı niçin açık kalmıĢ? Diyerek içeriye girer, yukarıya 

çıkar. Yatakta zevcesini göremez. Her tarafı arar bir yerde kadını bulamaz.  

- Yarabbi! Ben ne günahta bulundum ki bu kadar felaketi bana reva 

görüyorsun? Diye adamcağız ağlamaya baĢlar. Sabah olur çocuklar kalkar, 

“Annemiz nerede?” diye sorarlar. Zavallı babası ne cevap vereceğini ĢaĢırır. 

Yavrucuklar ağlamaya baĢlarlar. Saka Mehmet çocuklarını susturmak için “Haydi 

validenizi aramaya gidelim.” Der. Hakikaten kendisi de bulmak fikriyle yükte hafif 

pahada ağır ne varsa alıp yola reva olurlar. Bir müddet gittikten sonra bir nehre 

tesadüf ederler. KarĢı cihete geçecekleri için evvele büyük oğlu Refik‟i alıp karĢıya 

geçirir. Küçük ġefik‟i almak için döneceği sırada görür ki çocuk elindeki değneği 

nehre düĢürmüĢ. Almak için eğilir, tepesi aĢağı düĢer. Adamcağız kurtarmak için ne 

kadar gayret ederse kurtarmaya muvaffak olamaz. Ağlayaraktan öbür çocuğunun 

yanına döner. Bakar ki bir aslan gelmiĢ çocuğu belinden ağzına almıĢ. Bacakları 

sarkan çocuğu götürüp duruyor. Zavallı adam: 

- Eyvah! Bu da mı mahvoldu? Diye bir müddet aslanın arkasından koĢar. 

Aslan bir ormana girip kaybolur. Saka Mehmet ondan da ümidini keser, dağların 

baĢında saçını baĢını yolar. Meğerse baĢıma gelecek felaket ne büyükmüĢ, keĢke 

ihtiyarlıkta istemiĢ olaydım belki bu hale tahammül edemeyerek ölür, kurtulurum, 

diye ağlar. Meyusen yine yoluna devam eder. Günlerde bir gün bir Ģehre dâhil olur. 

ġehirde büyük bir kalabalık varmıĢ. Bu garip adam etrafına bile bakmaz yürümeye 

baĢlar. Bu esnada baĢına bir kuĢ konar, birçok atlılar koĢar bunun baĢında kuĢu 

görünce: 

- Hey miskin senin baĢına mı kondu? Biz bunu saymayız, derler. BaĢındaki 

kuĢu alırlar. Saka Mehmet ne olduğunu anlamaz. ġaĢırır yarım saat daha yol gider. 

Yine evvelki kuĢ gelip baĢına konar. Arkadan atlılar yetiĢir: 

- Yine mi bu miskin herif! Niye burada dolaĢıyorsun? Diye adamcağızı 

döverler. Zaten biçarenin yüreği yaralı olduğundan büsbütün mahzun olur. Yine kuĢu 

alıp giderler. Velhasıl üçüncü defa kuĢ yine Saka Mehmet‟in baĢına konar. Atlılar 

gelir bakarlar ki yine miskin herifin baĢına konmuĢ. Derler ki: 

- Artık bu adama bizim padiĢahımız olacak, çünkü devlet kuĢu üç kere 

baĢına kondu.  
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Mehmet: 

 - Beni bırakınız, ben padiĢahlık falan istemem! Der.  

- Hayır, muhakkak sen bizim padiĢahımızsın. Seni bir yere bırakmayız, 

derler. Adamcağız baĢa çıkamaz. Bunların sözüne razı olur. Meğerse o memlekette 

padiĢah vefat edince devlet kuĢu uçururlarmıĢ. Her kimin baĢına konarsa onu padiĢah 

yaparlarmıĢ. Saka Mehmet padiĢah olur. On iki sene o memlekette padiĢahlık eder. 

Bir gün gönüllü asker yazılıyormuĢ, içlerinden iki delikanlı padiĢahın pek hoĢuna 

gider. Bu askerler benim kapımda nöbet beklesinler diye yanına alır. Birkaç zaman 

böyle geçer. Bir gün tacirin biri gelip sahraya çadırını kurar. O memlekette yabancı 

kimse gelirse mutlak padiĢahın huzuruna çıkıp, nereden geldiğini ve ne gördüğünü 

padiĢaha anlatırmıĢ. Sahradaki tacir dahi padiĢahın huzuruna çıkıp görüp geçirdiğini 

söyler. PadiĢah tacirin sohbetinden pek hoĢlanır. Burada bulundukça gelin de 

görüĢelim, der. Tacir dahi padiĢahın emriyle hareket edip ertesi günü yine saraya 

gelir. Biraz oturup konuĢtuktan sonra padiĢah sorar: 

- Satranç oynar mısınız? 

Tacirde: 

- Bilirim, der. Bunlar akĢama kadar satranç oynarlar. AkĢam olup tacir 

gideceği vakit padiĢah: 

- Bu gece burada kalsanız olmaz mı? Der. Tacirde, çadırında haremi 

olduğunu onu yalnız bırakamayacağını söyler. PadiĢah: 

- Benim emin adamlarım var, sabaha kadar çadırın kapısında nöbet 

beklesinler, der.  

Artık kalmam demeye tacir cesaret edemez. “Peki, emriniz üzere kalırım.”, 

der. PadiĢah kendi kapısında nöbet bekleyen askerleri çağırır ve gidip bu efendinin 

çadırının kapısında sabaha kadar nöbet bekleyeceksiniz, der. Ferman 

padiĢahımızındır diye çadırın kapısına gelip beklerler.  

PadiĢah tacirle satranç oynamakta olsun. Biz gelelim çadıra. Meğerse bu 

tacir Saka Mehmet‟in zevcesini çalan herifmiĢ. On iki sene birlikte oturdukları halde 

kadını bir türlü zevcesi olmaya razı edememiĢ. Kadını tacir pek sevdiği için rızası 

hilafına hareketi de vicdanı kabul etmez. Belki bir gün zevcini unutup benimle 

izdivaç eder diye kadına tazyik göstermezmiĢ. On iki sene bu minvalle ticaret üzere 
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gezerler. Kadın zevcine mi yansın, evlatlarını mı düĢünsün, her gününü gözyaĢlarıyla 

geçirirmiĢ. O gün tacir saraya girer, akĢam olur gelmez. AkĢamüzeri bir harem ağası 

gelir kadına akdiniz padiĢahın yanında kalacak, merak etmeyiniz. Çadırın kapısında 

askerler bekliyor. Sakın korkmayınız, der. Kadın da: 

- Hayır, korkmam, diye cevap verir. Bir gece olsun rahat uyuyacağım diye 

kalben sevinir. Hâlbuki evlatlarını, zevcini düĢünmekten uykusu çakar, kalkar 

yatağından içinde oturur. Saatte altıya gelmiĢ. DıĢarıda bir sesler duyar. Kapıdaki 

askerler acaba ne konuĢuyorlar diye kulak verir.  

Kadın dinlemekte olsun, biz gelelim kapıyı bekleyen askerlere. Saat altıya 

kadar Ģuradan buradan konuĢurlar. Uykuları gelir. Mukavemet edemeyeceklerini 

anlarlar. Birisi der ki: 

- Refik Efendi hiç baĢından bir vakıa geçmedi mi? Anlatsan. Uykumuz 

açılsın. 

Refik Efendi: 

- ArkadaĢ, eğer ben baĢımdan geçeni anlatacak olursam seni müteessir 

ederim. Belki de ağlarsın. Zira benim baĢımdan geçeni Allah bir kuluna vermesin. 

ArkadaĢı Refik Efendiye hitaben: 

- Benim merakımı büsbütün teĢdit ettiniz. Rica ederim, sergüzeĢtini söyle 

mademki birbirimizi kardeĢ gibi seviyoruz hususi hallerimize de vakıf olmalıyız. 

Refik Efendi: 

- Peki, öyle ise dinle! Diye, söylemeye baĢlar. Pederim Asma altı 

tacirlerinden Mehmet Efendi namında bir zat idi, diye bildiğimiz Mehmet Efendi‟nin 

iĢittikleri dilhȗn edecek sergüzeĢtini anlatır. Haremini kaybedip nehrin kenarına 

gelinceye kadar bizce malum olan ahvalini söyledikten sonra der ki: 

- Küçük kardeĢimi nehir alıp götürdü. Pederim kardeĢimden kat-ı ümit 

edince dönüp yanıma geleceği sırada bir aslan gelip beni bilmeden ağzına aldı, 

ormana doğru gitmeye baĢladı. Her ne kadar canım yanmıyorsa da korkumdan 

haykırmaya baĢladım. Ne kadar yol gittiğimizi bilemem. Ormandan müsellah birçok 

adamlar çıkıp beni aslanın ağzında görünce gözüne niĢan alıp aslanı yere serdiler ve 

benim hayatımı kurtardılar. Meğerse bu adamlar eĢkıya çetesi imiĢler. Reislerinin 

dünyaya evladı gelmemiĢ. Beni kendisine evladı manevi ittihaz edindi. Geçen seneye 
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kadar tahsilime terbiyeme son derece dikkat etti. Vakta ki asker yazıldığını duydum. 

Vicdanım muhakkak bana asker ol diye icbar ediyordu. Reis olan yeni pederim beni 

bu fikirden ne kadar vazgeçirmeye uğraĢtı ise bir tesir hâsıl etmedi. Zavallı adam 

ağladıkça ben yine asker olmakta sebat ettim. Baktı ki olacak iĢ değil. Arzuma 

muvafakat etmeye mecbur oldu. ĠĢte sergüzeĢtim. Elan pederimin, validemin hayat 

ve mematlarından haberdar değilim, der. 

Ġki saatten beri itidal demle arkadaĢını dinleyen diğer asker hemen Refik‟in 

boynuna sarıldı: 

- Ah ağabeyciğim! Nehirde gark oldu zannettiğin kardeĢin iĢte benim! 

Deyince Refik ĢaĢırdı. Ġkisi de meserret yaĢları döktüler. Refik der ki: 

- Sen de baĢından geçenleri anlat! 

ġefik‟te Ģu surette anlatmaya baĢlar: 

- Beni nehir alıp götürdüğü zaman yakındaki bir değirmenin deliğine tıkar. 

Değirmenci suyun kesildiğini görünce acaba taĢ mı tıkandı diye gelip bakar beni 

görüp hemen oradan kurtarır. Onun da hiç evladı olmadığından Ģimdiye kadar beni 

bakıp büyüttü. ĠnĢallah askerliğe olan meylimiz peder ve validemizi bulmaklığımıza 

bir delildir, deyince çadırın içinden bir çığlıktır kopar. Sevgili evlatlarım sizi hiss-i 

kable‟l-vukunuz aldatmamıĢ. Beni bulmanız için asker olmaya arzunuzu arttırmıĢ. 

ĠnĢallah yakında pederinizi dahi buluruz, der. Çadırın kapısını açıp dıĢarıya çıkar. Ġki 

baba yiğit evladını da ağlayarak bağrına basar. Bunlar biraz hasbıhal ettikten sonra 

çocuklarını koynuna alıp yatar, uyur. Sabah olur tacir padiĢaha veda ederek ayrılır. 

Bir de çadırın olduğu yeri görür, askerler yok. Kendi kendine “Bu nasıl nöbet 

beklemek” der. Çadırın önüne gelir, kapısını açıp bakar ki kendisini istemeyen kadın 

delikanlıların birini bir tarafına diğerini dahi öbür tarafına alıp yatmıĢ. “Vay edepsiz 

demek beni yaĢım geçkin diye beğenmemiĢ ben Ģimdi o canınızı cellada teslim 

edeyim.” Diye ters yüzüne dönüp saraya gelir. PadiĢah bunu görünce avdetinin 

sebebini sorar: 

- Tacir dahi padiĢahım emniyetli zannettiğiniz askerler haremimin koynunda 

yatıyorlar! Deyince, padiĢah pür hiddet: 

- Sahih mi söylüyorsunuz? 

- Evet, padiĢahım. Ġsterseniz kendi gözünüzle görünüz! Der. Hemen padiĢah 
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kalkar. O gün meclis varmıĢ. Orada bulunan vezir vükela cümlesi padiĢahın 

arkasından giderler, çadıra yaklaĢırlar. Askerler henüz kalkmıĢlar çadırdan 

çıkmıĢlarmıĢ. Öteden bir cemin geldiğini görünce biçareler validelerini buldukları 

için sevindikleri kadar Ģimdi düçâr-ı mecazet olacakları içinde o derece korkarlar. 

PadiĢah ve ahali askerlerin yanına gelirler. PadiĢah son derece gadapla: 

- Behey edepsizler utanmadan herkesin haremini nasıl iğfal ediyorsunuz? 

Diye sorar. Refik Efendi ileri gelip: 

- PadiĢahım saye-i Ģahanenizde on iki senedir kaybolan validemizi bulduk. 

Çadırın içindeki yabancı değil validemizdir, deyince, padiĢah ĢaĢırır:  

- Nasıl valideniz oluyor? Anlatınız bakalım, der. Tacirde sıfırı tüketir. Refik 

Efendi malumumuz olan sergüzeĢtlerini anlatıncaya kadar padiĢah baygınlıklar 

geçirir. Refik Efendi: 

- ĠĢte padiĢahım akĢam burada hem validemi hem de biraderimi bu suretle 

buldum, der. PadiĢah bulunduğu yere serilip düĢer. Herkeste bir telaĢ, “Aman 

padiĢahımıza bir Ģey oldu.” Diye hemen bir doktor celp ederler. Doktor muayene 

eder. “Sevinç neticesi olarak bayılmıĢ. PadiĢahı bu kadar sevindiren Ģey nedir?” Diye 

sual eder. Cümlesi bilmeyiz, yalnız bildiğimiz bir Ģey varsa o da Refik Efendi‟nin 

sergüzeĢtinden midir ki sevinilecek yerde hepimiz müteessir olduk derler. Doktorun 

tedavisiyle padiĢah kendine gelir. Etrafına bakar orada bulunanlara hitaben: 

- Ey ahali bana fenalık geldiğinin sebebini anlamak isterseniz size 

söyleyeyim. Refik Efendi‟nin anlattığı Asma altı tacirlerinden Mehmet Efendi olup 

sonra sefalet neticesiyle Saka Mehmet olan ve Ģimdide cümlenizin padiĢah diye itaat 

ettiğiniz adam benim. ĠĢte çadırdaki haremim. ġu delikanlı askerlerde evlatlarım. 

Benden size nasihat olsun her iyiliği ihtiyarlık zamanınızda isteyiniz. Zira insan 

gençliğinde her türlü cefaya tahammül ediyor, deyip evlatlarının gözlerinden öper. 

Ahali dahi hüngür hüngür ağladılar! 

PadiĢah, tacirin boynu vurulsun, diye hemen cellada emir eder. O zaman 

çadırdan kadın: 

- PadiĢahım, bu tacir bana her istediğini yapabilirdi. Zira ben onun elinde 

idim. Hâlbuki bana lütuf ile muamele etti. Arzum hilafında bir harekette bulunmadı. 

Bu adamın kanının döküldüğünü istemem. Bir memlekette vali tayin ediniz, der. 

PadiĢah ve vükelası bu iĢe razı olurlar. Tacirde sevinerek memuriyetine gider. Orada 
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bulunanlar dönüp saraya gelirler. PadiĢah haremini evlatlarını bulduğu için bir hafta 

memleket ahalisi Ģenlik yaparlar, ömürlerinin nihayetine kadar mesut olarak yaĢarlar. 

ĠĢte hemĢireciğim, benim masalım burada hatem buldu. ġimdi sıra size 

geldi, dedim. 

Derleyen: Hediye  

Çocuk Dünyası, I(22), 8 Ağustos 1329 [23 Temmuz 1913], s. 1- 5. 

5.1.32. Bir Günlük Halife 

- 1-  

Halife Harun ReĢit zamanında Bağdat‟ta gayet zengin bir tacir vardı. Bu 

tacir vefat etti. Bütün serveti bir tane evladı “Ebu‟l-Hasan” a kaldı. Ebu‟l-Hasan bu 

mirası iki müsavi parçaya ayırdı. Bir parçasıyla arazi ve akar aldı diğer yarısını keyfi 

uğrunda sarf etmeye baĢladı. Az zaman içinde Ebu‟l-Hasan etrafına birçok dalkavuk 

dostlar topladılar ve onunla temeğe, içmeye, gezmeye baĢladılar. Ebu‟l-Hasan‟ın 

dalkavuk dostlarla yaĢaması kendisine pek çoğa mal oldu ve çok geçmeden 

servetinin yarısı tükendi. 

Ebu‟l-Hasan servetinin diğer kısmını sarf etmek istemedi. Lakin om zaman 

bütün dostları onu terk ederek yalınız bıraktılar. Zavallı adam, gördüğü bu 

vefasızlıktan pek müteessir oldu ve iyi gün dostlarının mahiyetlerini tamamıyla 

anlamak için her birisine ayrı ayrı müracaat ederek küçük miktarda muavenetler 

istedi. Fakat o zaman bunun dostları kendisinden yüz çevirerek hiçbir Ģey vermediler. 

Ebu‟l-Hasan bunun üzerine arazi ve akarından bir senede aldığı parayı 365 müsavi 

parçaya ayırarak Allah‟ın her gününü yarını düĢünmeden yine zevkle yaĢamaya 

baĢladı. Bundan baĢka her gün akĢamüzeri Bağdat‟ın büyük köprüsü üstünde 

bekleyerek ilk karĢısına gelen yabancı misafiri hanesine davet ediyor ve ona ikram 

etmek suretiyle vakit geçiriyordu. Bu suretle Ebu‟l-Hasan‟ın hanesi her akĢam 

yabancı bir misafire konak oluyordu.  

Ebu‟l-Hasan yine bir akĢamüzeri köprü üzerinde beklemekte idi. Halifenin 

üstünde naçar elbisesi ve yanında bir kölesi vardı. Ebu‟l-Hasan tacire selam verdi ve 

nereden geldiğini sordu. Tacir cevap verdi: 

- Vealeykümselam. Musul‟dan geliyorum.  

- Müsaadeniz varsa bu akĢamı fakirhanede geçirelim.  
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Halife bu teklife karĢı müteaccip oldu ve delikanlı ile yakından tanıĢmak 

için Ebu‟l-Hasan‟ı takip etti. Ebu‟l-Hasan misafiri hanesine getirip en güzel odada 

oturttu ve ona en nefis yemeklerden ikram etti. Harun ReĢit iĢtiha ile yemek yedi, 

güzel Ģerbetlerden içti. Söz arasında halife Ebu‟l-Hasan‟dan hayatı hakkında 

malumat sordu. Ebu‟l-Hasan gayet safiyetle bütün macerayı hayatını ve her akĢam 

hanesine yabancı bir misafir davet ederek geçirmesinin esbâbını hikâye etti.  

Halife dedi ki: 

- Bana karĢı göstermiĢ olduğunuz bu ikramdan dolayı size nasıl teĢekkür 

edeceğimi bilemiyorum.  

Delikanlı cevap verdi: 

- Azizim ben hiçbir teĢekkür kabul etmem ve benim bir Ģeye de ihtiyacım 

yoktur. Bilakis davetimi kabul edip fakirhanemi Ģenlendirdiğiniz için ben size 

teĢekkür borçluyum.  

- Acaba bu dünyada hiçbir arzunun yok mudur? 

- Hayır. Mamafih eğer ben Harun ReĢit yerine halife olsaydım, komĢumuz 

imamı dört ay hapse mahkûm ederdim. Çünkü bu hain herif benim keyfime karıĢır ve 

mahalleli arsında benim hakkımda dedikoduda bulunur. Fakat bittabi bu hülyadan 

ibarettir çünkü ben hiçbir zaman halife olamayacağım.  

Tacir bu garip arzuya karĢı kendini gülmekten alamaz. Vakit gece yarısına 

yaklaĢmıĢ idi. Ebu‟l-Hasan dedi ki: 

- Birer kadeh daha Ģerbet içelim de uyuyalım. Kapının sabaha kadar açık 

olduğunu unutmayınız. 

Genç adam iki kadeh Ģerbet döktü. Tacir hiç sezdirmeden kaputtan küçük 

bir ĢiĢe çıkarıp hane sahibinin kadehine birkaç damla akıttı. Her ikisi Ģerbetleri 

içtiler. Ebu‟l-Hasan, bir dakika sonra bulunduğu seddin üstünde uyuyakaldı. Halife 

kölesini çağırdı ve Ebu‟l-Hasan‟ı kölesinin sırtına yükleterek saraya avdet etti. 

Sarayda kölelerine emir etti: 

- Bu adamı soyup benim yatağıma uzatınız.  

Köleler Ebu‟l-Hasan‟ı soydular ve halifenin geceliğini giydirerek yatağına 

yatırdılar. Harun ReĢid saray halkına dedi ki: 
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- Bu adam uyandığı zaman bana karĢı yapılan bütün merasimi yapınız ki 

kendisinin halife Harun ReĢit olduğunu kanaat etsin.  

Sonra veziri Cafer‟i çağırarak dedi: 

- Diğer vezirler, nedimler ve bütün kölelere söyle! Onlarda bu adamı bir 

halife gibi tanıyacaklar ve emrine itaat edeceklerdir.  

Halife bu emirleri verdikten sonra baĢka odaya gidip yattı. Sabah olmuĢtu. 

Saray halkı Ebu‟l-Hasan‟ın yattığı yatağın etrafına toplanmıĢlardı. Harem 

ağalarından birisi bir tüy parçasına sirke damlatarak Ebu‟l-Hasan‟ın burnuna 

dokundurdu ve Ebu‟l-Hasan aksırarak gözlerini açtı. 

Çocuk Dünyası, 1(22), 8 Ağustos 1329 [21 Ağustos 1913], s. 7- 8. 
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Yatağın etrafında vezirler, nedimler ve bütün cariye ve köleler dizilmiĢler, 

halifenin uyanmasını bekliyorlardı. Ebu‟l-Hasan gözünü açtığı zaman etrafına 

bakındı, mezin yatak saçaklarını, altın yaldızlı tavanı, etrafındaki adamları gördü ve 

kendi kendine Galiba ben halife olmuĢum, diye mırıldandı. Lakin ne güzel rüyadır 

bu? Gece tacir ile konuĢmuĢtuk ya, Ģimdi de rüyasını görüyorum… Ebu‟l-Hasan 

gözlerini kapattı tekrar uyumaya hazırlandı. Harem ağalarından birisi yatağa doğru 

ilerledi ve dedi: 

- Ya halife, sabah oldu, namaz vakti geldi! 

Ebu‟l-Hasan bu sefer gözlerinin yanılmıĢ gördüğünü zannederek göz 

kapaklarını oynatmaya baĢladı. Bu esnada mızıka halifenin marĢını çalmaya 

baĢlamıĢtı. Bu sefer merzuk: 

- Ya halife! Artık kalkarak tahta oturmak ve ibadullahın ömrüne bakmak 

zamanı gelmiĢtir, dedi. 

Ebu‟l-Hasan artık rüya görmediğine inanmıĢtı. Genç cariyelerden birisini 

çağırdı ve kulağını Ģiddetle ısırmasını emir etti. Cariye Ebu‟l-Hasan‟ın kulağını 

bütün kuvveti ile ısırdı. Ebu‟l-Hasan avazı çıktığı kadar bağırdı ve kendi kendine: 

- Sahihten ben uyanmıĢım, dedi. Fakat nasıl bir keramet beni halife yaptı? 

Hayır, bu tekin bir iĢ değil.  

Yatağından kalktı. Vezir Cafer yataktan inmesine yardım için halifenin 



 

206 

 

elinden tuttu. Kölelerde giydirmeye baĢladılar. Yeni halife karĢısında bekleyen 

vüzera, nedimâ vesair memurlar arasında polis müdürünün de bulunduğunu fark etti 

ve hemen o nu çağırarak emir eyledi: 

- Sana emir ediyorum. ġimdi filan mahalleye gidip imamı tevkif edeceksin 

ve ona dört yüz sopa vurdurarak cezalandıracaksın. 

Küçük bir odadan Ebu‟l-Hasan‟ın bu hallerini seyreden halife Harun ReĢit 

gülmekten kırılıyordu. Polis müdürü emir alır almaz dıĢarıya çıktı ve bir saat sonra 

da halifenin emri ifa edilmiĢ oldu. Biraz sonra yeni halife vezir Cafer‟e Ģu emri verdi: 

- Beytül-maldan bin altın alıp filan mahalledeki Ebu‟l-Hasan namındaki 

adamın validesine veriniz, ihsan ediyorum.  

Ebu‟l-Hasan iĢlerini bitirdikten sonra yemek yemek için büyük salona gitti. 

Yemek sofrasında kuĢ sütünden baĢka her Ģey vardı. Halife büyük bir iĢtiha ile 

yemek yedi. Yemeğin hitamında meyve yemek ve Ģerbet içmek için baĢka bir odaya 

geçti. Halife burada dahi lezzetli meyveler yedi, nefis Ģerbetler içti. Ebu‟l-Hasan 

güzel bir cariyenin elinden tutarak sordu: 

- Senin adın ne? 

- Ġncili Fidan! 

- Oh Ġncili Fidan! Senin doldurduğun bir kadeh Ģerbeti içmek istiyorum. 

Güzel cariye kadehi doldurdu, kimseye sezdirmeden içine beyaz bir toz 

koydu ve Ebu‟l-Hasan‟a verdi. Ebu‟l-Hasan iĢtiha ile Ģerbeti içti ve bir dakika sonra 

olduğu yerde uyuyakaldı. Bu esnada Harun ReĢid içeriye girdi ve kölesine: 

- Bu adamı al, dedi. Kendi evine götürüp bırak. Fakat kapısını eskisi gibi 

açık bırakmayı unutma! 

Kendi evinde seddin üstünde gözlerini açan Ebu‟l-Hasan bütün sesinin 

kuvvetiyle haykırdı: 

- Cafer, Cafer, iç ağasını çağırınız! 

Anası cevap verdi: 

- Evladım sana ne oldu, ne bağırıyorsun? 

- Evladın mı? Ne söylüyorsun ey acuze? 



 

207 

 

- Acayip, sen benim oğlum Ebu‟l-Hasan değil misin? 

- Ebu‟l-Hasan mı? Çıldırdın mı behey karı? Ben halifeyim.  

- Sen kendi valideni tanımıyor musun oğlum? Sana ne hal oldu? 

Ebu‟l-Hasan ĢaĢırdı. Adeta kendini kaybetti. 

Çocuk Dünyası, I(23), 15 Ağustos 1329 [28 Ağustos 1913], s. 7- 8. 
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Ebu‟l-Hasan imamı nasıl dövdürdüğünü, anasına nasıl para ihsan ettiğini, 

nihayet yemek yediğini… Her Ģeyi gözü önünden geçirdi ve kendisinin halife 

olmadığına bir türlü inanamayarak fena halde hiddetlendi ve zavallı ihtiyar anasını 

bir güzelce dövdü. Bütün komĢular Ebu‟l-Hasan‟ın bu haline teessüf ettiler ve aklını 

kaybettiğini zannederek tımarhaneye gönderdiler. Ebu‟l-Hasan‟ı tımarhanede bir 

odaya kapadılar ve her gün on beĢ sopa atmak suretiyle tedaviye baĢladılar.  

Ebu‟l-Hasan yavaĢ yavaĢ kendisinin halife olmadığına inanmaya baĢladı ve 

on beĢ gün sonra aklını baĢına tamamen topladı. Bunun üzerine kendisini 

tımarhaneden çıkardılar. Bir vakit sonra Ebu‟l-Hasan eski âdeti üzere köprüden 

geçenleri misafirliğe davete baĢladı. Bir akĢamüstü Harun ReĢid yine bu köprüden 

geçiyordu. Ebu‟l-Hasan onu gördü ve kendi kendine mırıldandı: 

- Ah baĢıma bin bela getiren bu adamdı, bu alçaktı.  

Halife Ebu‟l-Hasan‟a doğru yaklaĢtı ve ondan sordu: 

- Sen benim dostum olan Ebu‟l-Hasan değil misin? 

Ebu‟l-Hasan menfiâne cevap verdi: 

- Ben seni tanımıyorum. 

- Sahih mi? Sen beni evine davet etmemiĢ miydin? 

- Ah, beni rahat bırak Allah aĢkına! Sen beni çıldırttın! 

- Azizim, sana ne olduğunu anlat bana. Benim hiçbir Ģeyden haberim yok. 

Ebu‟l-Hasan tacir kıyafetinde olan Harun ReĢit‟in bilmemezliğine inanarak 

onu yine evine davet etti. Evde yediler, içtiler. Son Ģerbetin içine yine Harun ReĢit 

toz koydu ve onu içer içmez Ebu‟l-Hasan uyudu. Halife, Ebu‟l-Hasan‟ı kölesiyle 

saraya göndererek eski minval üzerine kendi yatağına yatırttı. Sabah güneĢ doğarken 
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çalgı marĢı çalmaya baĢladı ve Ebu‟l-Hasan gözlerini açtı. Yine köleleri, cariyeleri, 

vüzerayı etrafında gördü. 

- Ahh, diye haykırdı, yine bana o Ģeyler görünmeye baĢladı. Yine 

tımarhaneye gireceğim. 

Ebu‟l-Hasan gözlerini kapattı. Yatağın baĢucunda duran cariye “Ġncili 

Fidan” yeni halifeye dedi ki: 

- Ya halife! Eğer henüz kalkmak istemiyorsanız sizi baĢka salona 

götürebiliriz. 

Birkaç cariye Ebu‟l-Hasan‟ı tutunca ikinci bir salona götürdüler. Zavallı 

adam o zaman cariyeye dedi ki: 

- Ġncili Fidan! Allah aĢkına doğru söyle, ben kimim? 

Cariye: 

- Ya halife! Bizimle istihza mı ediyorsunuz? Diye cevap verdi. Daha dün 

imamın cezalandırılmasını, Ebu‟l-Hasan‟ın annesine para verilmesini, yemek 

yediğinizi unuttunuz mu? 

- Ġyi iyi. Sen yine beni kandıracaksın. Yine beni tımarhaneye göndertip, 

haftalarca dayak yedireceksin! 

- Ben yemin ederim ki siz korkulu bir rüya görmüĢsünüz. 

Ebu‟l-Hasan yine aklını kaybettiğini zannetti. “Bakalım.” Dedi. “Halife 

miyim, Ebu‟l-Hasan mıyım anlarız… 

Yeni halife bir köle çağırdı ve kulağını Ģiddetle ısırmasını emir etti. Köle 

Ebu‟l-Hasan‟ın kulağını o kadar Ģiddetle ısırdı ki zavallı adam yerinden sıçrayarak 

avazı çıktığı kadar haykırmaya mecbur oldu. Ebu‟l-Hasan artık kendisine malik 

değildi. Tamamıyla giyinmemiĢ bir halde yatağından fırladı, Ģarkı söylemeye, 

saçmalamaya baĢladı. Civardaki odadan Ebu‟l-Hasan‟ın bu hallerini seyreden Harun 

ReĢit artık dayanamayarak salona girdi. Ebu‟l-Hasan tacir diye tanıdığı halifeyi 

karĢısında görünce büsbütün alıklaĢtı, ĢaĢaladı kaldı. Harun ReĢit o zaman dedi ki: 

- Azizim Ebu‟l-Hasan, uğradığın rahatsızlıkları tazmin etmeye hazırım. Dile 

benden ne dilersen… 

Ebu‟l-Hasan halifenin huzurunda ihtiramla eğilerek teĢekkür etti ve 
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halifenin sağlığını diledi. O zaman Harun ReĢit: 

- Ġncili Fidan senin hoĢuna gitmiĢti. Onu sana ihsan ediyorum ve seni en 

büyük nedimim yaptım, dedi ve Ġncili Fidan‟ın elini Ebu‟l-Hasan‟ın eline verdi. 

Ebu‟l-Hasan ve Ġncili Fidan‟ın düğünleri o zamanın en meĢhur düğünlerinden biri 

oldu. 

Çocuk Dünyası, I(24), 22 Ağustos 1329 [4 Eylül1913], s. 7- 8. 

5.1.33. Hamal Recep’in Hikâyesi 

- 1-  

Zamanı evâilde Ġstanbul‟un fakirlere mahsus olan mahallesinden birinde 

hamal Recep namında bir adam oturuyormuĢ. Bunun zevcesi bir de kerimesi varmıĢ. 

Kerimesi o kadar güzelmiĢ ki görenleri hayrette bırakırmıĢ. Zavallı Recep fakr ü 

zaruret içerisinde olup, taĢtan ekmeğimi çıkaracağım diye çalıĢıp çabalarmıĢ. 

Hamal Recep çalıĢmakta olsun biz baĢkalarına nakl-i kelam edelim. 

PadiĢahın kapıcıbaĢısı varmıĢ. Bunun zevcesiyle bir de oğlu varmıĢ. Kadıncağız 

oğlunu evlendirmek için tamam bir sene görücü gezdiği halde tabına muvafık istediği 

gibi güzel bir kız bulamamıĢ. Bir yaz günü yine görücülüğe çıkar, epey müddet 

gezdikten sonra sıcaktan yayılır, kendisi mülahham olduğu için büsbütün bitap kalır. 

Cariyelerine: 

- Aman kızlar Ģu kapıyı çalıp bir bardak su isteyiniz, sıcaktan bayılacağım. 

Cariyelerden birisi tesadüf ettikleri hamal Recep‟in kapısını çalarlar. Kapı 

açılır, hanım efendi içeriye girerler. 

- Aman kızım bana bir yudum su veriniz, der. 

Hamal Recep‟in kızı bir eski iskemle getirir. Hanımefendi oturur. Bir yanı 

kırık bardakla su getirir. Hanımefendi kızın elinden alırken bir de yüzüne bakar ki 

kendi oğluna aradığı gibi gayet güzel bir kız olduğunu görür. Hanımefendi kızı 

candan sever ve validesine: 

- Aman hanım kerimenizi Allah‟ın emriyle oğluma alacağım, verir misiniz, 

der.  

Kadıncağızda: 

- Siz kabul ettikten sonra cariyeniz olsun, bir defa da pederine sorayım, diye 
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cevap verir. Hanımefendi cebinden bir mahfaza çıkarıp kıza verir. Pederi razı olursa 

yarında nikâhımız olur inĢallah diye vedalaĢıp gider.  

Bunlar anne kız yalnız kalınca mahfazayı açıp bakarlar ki ömürlerinde 

görmedikleri pırlanta bir yüzük. Sevinçten birbirlerinin boyunlarına sarılırlar. AkĢam 

olur, hamal Recep gelir. Kadın hemen karĢılar: 

- Aman yahucuğum! Gel bak bugün bize neler oldu, der.  

Mahfazayı açıp yüzüğü gösterir. Adamcağız yüzüğü görünce ĢaĢırır: 

- Ayol bu yüzüğü nerede buldunuz? Deyince kadın vuku hali nakil ve 

hikâye eder. Zavallı hamal sevincinden meserret yaĢları dökerek kızın boynuna 

sarılır, hemen abdest alır, namaz kılar, ellerini açar: 

- Ya Rabbi! ĠnĢallah bu kızın yüzünden sen beni hamallıktan kurtarıp refaha 

erdirirsin. Her Ģeyi senden istiyorum, bol hazinenden rızkımızı gönder! Diye dua 

eder. Ertesi gün kapı çalınır, açarlar. Bir haremağası elinde sırmalı bir bohça getirir 

ve bunları Recep Efendi, giyip birlikte gideceğiz, der. Bohçayı içeriye alırlar. Hamal 

ömründe görmediği elbiseleri giyer. Bir takım validesine, bir takım kıza gayet ağır 

elbiseler göndermiĢler, onlarda ana kız giyinirler. Hamal kapının önünde 

haremağasının getirdiği atlara binerler. Kapıcı PaĢa‟nın konağına giderler. Hamal son 

derece ikram görür, yukarıya çıkarırlar. Velhasıl hamalın kızını kapıcı baĢının oğluna 

nikâh ederler. Bin liraya nikâh kıyarlar. Kıza nikâhlık pırlanta, bir gerdanlık 

gönderirler. Nikâhtan sonra hamal kalkıp eve gelir: 

- Çocuklar bu ne haldir! Sevincimden ne yapacağımı ĢaĢırdım, der. Yine 

zavallılar seccadelerine oturup hem ağlar hem dua ederler.  

Bunlar burada sevinmekte olsunlar. Biz gelelim kapıcı baĢının konağına. 

Kapıcı baĢının hareminin bir ayağı topalmıĢ. Kendisi de o kadar kibirli imiĢ ki bir 

kimse yüzüne dikkatli baksa “Acaba kusurum için mi bakıyor?” diye muğber 

olurmuĢ. Kapıcı baĢı da haremini çok sevdiği için her arzusunu emir gibi telakki 

edermiĢ. Bunların konağında gündüz hizmetlerini görüp, gece evlerine giden iki 

kadın varmıĢ. Birisinin ismi Emine kadın, birisi de Fatma molla imiĢ. Hamal 

Recep‟in kızına nikâh olduğu gece Emine kadın Fatıma mollanın evine gelir. Oturup 

kahve falan içtikten sonra: 

- Ayol Emine, bu hamal kızının ne kadar talihi varmıĢ. Mademki fakir kızı 
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alacaklarmıĢ, senin de kızın var. Benimde kızım var. Ġkisinden birini alaydılar, der. 

Emine Kadın: 

- Ah Fatma‟cığım! Sus, sus. Dünden beri aklım baĢımda yok. Hamal 

Recep‟in karısı, kızı hanımefendi olacaklar. Biz onların evine gitmeye tenezzül 

etmezken, onlara hizmet edeceğiz. Kabil değil, bu iĢ olmamalı. ġuna bir çare 

beceremez miyiz acaba? Cevabını verir.  

Fatma molla: 

- Ah hakkın var Emineciğim, bir çare bulmalıyız yoksa ben kederimden 

öleceğim, diye iki acuze Ģeytan kadın düĢünüp konuĢurlar, en nihayet bir çare bulup 

birbirleriyle kavl ü karar ederler. Emine kalkar sevinerek evine gelir. O geceyi bin 

türlü hülyalarla geçirip sabahı ederler. Sabahleyin Emine kadın kalkar baĢına bir kaĢ 

bastı bağlar, kapıcı baĢının konağına gider bir müddet sonra Fatıma mollada gelir. 

Zaten her gün iĢ görmek için gelirlermiĢ. Fakat bugün kederlerinden iĢ görecek 

halleri yok. Emine kadın yalpa vuran vapur gibi iki tarafına sallanaraktan 

hanımefendinin odasına gider.  

Hanımefendi: 

- Emine kadın geçmiĢ olsun ne oldun? BaĢına çalık bağlamıĢsın. Bir yerin 

mi ağrıyor? Diye sorar. Emine kadın: 

- Hiçbir Ģeyim yok hanımcığım, der. O arada Fatma molla da içeriye girer, 

oturur. Birbirlerinin yüzlerine manalı nazarlarla bakarlar. Hanımefendi büsbütün 

Ģüphelenir.  

- Allah aĢkına söyleyiniz ne varsa Ģimdi meraktan çatlayacağım! Der. Emine 

kadın Fatma mollaya: 

- Ay vallahi sabır edemeyeceğim. PiĢmiĢ aĢa soğuk su katmak iyi bir Ģey 

değil ama bile bilede hanımımın baĢını nara yakamam, der. Hanım daha ziyade 

sabırsızlanır. Zaten Emine‟nin canına minnet, Ģu suratla söylemeye baĢalar: 

- Efendim, hanımcığım! Siz görücü gidip de ertesi günü nikâh olmadı mı? 

Nikâhtan sonra kızın anası olacak nankör ah hanımcığım nasıl söyleyeyim bir türlü 

dile varmıyor… 

Hanımefendi telaĢla: 
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- Aman kız söyle merakım gittikçe Ģiddetleniyor! Diye sorar. Emine kadın 

sözüne devamla: 

- Hanımcığım baĢına bir namaz bezi örtmüĢ, arkasına da yırtık yeldirmesini 

giyip sizin taklidinizi yaparak sokaklarda bir aĢağı beĢ yukarı aksaya aksaya piyasa 

etti. Ah kadınım ben o nankörleri bilirim. Hiç iyilikbilmezler. O zaman 

söyleyecektim ama iĢ bitmiĢti.  

Hanımefendi: 

- Ya! Hainler… Benim taklidimi yapmayı ben onlara gösteririm. Çabuk beyi 

selamlıktan çağırınız! Der. Hemen Fatma molla koĢar, uĢak vasıtasıyla bey çağırılır. 

- Aman hanım size ne oldu? Diye sual eder. Hanım birkaç kere geğirdikten 

sonra: 

- Beyim Ģimdi oğlana söyle zevcesini terk edecek. Ben öyle nankör, 

iyilikbilmez insanları istemem, der. Beyefendi büsbütün hayretle: 

- A hanım dün son derece istediğin bir kızın bugün ne kabahatini gördün ki 

bu kadar Ģiddetle reddediyorsun? Diye sorar. Hanım dahi ahvali hikâye eder. Bey 

anlar ki hanımın gururu kızın buraya gelin gelmesine manidir.  

- Peki, sen yorulma. Ben Ģimdi arzunuzu yerine getiririm, diye yine 

selamlığa gider. BoĢ kâğıdı yazarlar. Delikanlıya cebren mühür bastırıp bir 

haremağasının eline bin lira nikâhını teslimen boĢ kâğıdıyla beraber kızın hanesine 

gönderirler. Haremağası hamalın kapısını çalar, kızın validesi kapıyı açar. 

Haremağası: 

- Efendim kapıcı baĢının tarafından geliyorum. ġunları alınız, diyerek lirayı 

ve boĢ kâğıdını kadının eline verir. Biçare kadın bir Ģeyden haberi yok. Sevinçle 

velinimetlerimiz bize neler ihsan etmiĢler diye kızına getirip kâğıdı verir. Zavallı 

kızcağız meserretle zarfı yırtar. BoĢ kâğıdını okuyunca yıldırımla vurulmuĢa döner. 

Validesine ne diyeceğini ĢaĢırır. En nihayet ağlayarak anlatır. Ġkisi de akĢama kadar 

meyus olarak ağlaĢırlar. AkĢam olur, hamal gelir. BaĢlarına gelen felaketi anlatırlar. 

Adamcağız o kadar müteessir olur ki hüngür hüngür ağlayarak hemen abdest alır. 

Seccadeye oturur ve: 

- Ya rabbi! Yarınki gün sabah namazına giderken önüme her kim çıkarsa 

ahdim olsun kızımı ona vereceğim, diye dua eder. Karısına der ki: 
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- ġimdiye kadar kıza ve bize ne gönderdilerse bin lira nikâhını niĢan 

yüzüğünü ve gerdanlığı bir bohçaya koyup ver. ġimdi götüreceğim. Kapıcı baĢı kim 

oluyor? Ben Allah‟tan isterim. Kullardan gelen devlet iĢte bu kadar devam eder! 

Hemen kadıncağız bir bohça derununa cümlesini koyup hamalın koltuğuna verir. 

Recep‟te götürüp KapıcıbaĢının konağına bırakır: 

- Mademki hakkımızda edilen iftiraya inandınız, sizin Ģeylerinizin bana 

lüzumu yok, der. Kapıyı kapar. Evine gelir. O gece yarı uyur, yarı uyanık sabahı 

eder. 

Derleyen: Lamia Hanım 

Çocuk Dünyası, I(23), 15 Ağustos 1329 [1913], s. 2- 4. 

- 2- 

Adamcağız abdest alıp sokağa çıkar. Ġki adım yürür üstü baĢı yırtık pırtık bir 

derviĢ rast gelir. Hamal: 

- Bak sana oğlum bu gece bir Ģeyden dolayı canım sıkıldı, sabah karĢıma ilk 

çıkana kızımı veririm dedim, önüme sen tesadüf ettin. Benim kızımı alır mısın yoksa 

evli misin? Diye sorar. DerviĢ dahi: 

- Hayır, babacığım. Evli değilim. Fakat Ģeyhime danıĢmadan size söz 

veremem. Bana üç gün müsaade veriniz gidip sorayım. Eğer izin verirse gelip 

kerimenizi Allah‟ın emriyle alırım, diye cevap verir. Hamal dahi: 

- Peki, üç gün sonra gel kızım senindir, diye vedalaĢıp ayrılırlar. Hamal 

namazı kılıp eve gelir. DerviĢe söz verdiğini zevcesine söyler. Zavallı kadın ne 

desin? Cümlesi mahzun, mukadder düĢünürler. Öğle vakti olur, bir parça ekmek 

yiyelim diye Allah ne vermiĢse hazırlarlar. Sokakta bir at Ģakırtısı duyulur, hamalın 

kapısı Ģiddetle çalınır. Hemen adam kalkar kapıyı açar. Bir de bakar ki bir yaver: 

- Recep ağanın hanesi burası mı? Diye sorar. Hamal da: 

- Evet burasıdır. Cevabını verir. Yaver: 

- Öyle ise Ģu elbiseleri giyip benimle birlikte geliniz! Der. Kızı, karısı 

içeride titreĢirler, “Acaba babamızı nereye götürecek?” diye ağlaĢırlar. Recep Ağa 

giyinir, yaverin getirmiĢ olduğu ata biner, yaverle sadrazamın konağına giderler. 

Hamal huzuruna çıkar. Sadrazam hamala hitaben: 
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- Efendimiz kapıcı baĢının size ettiği hakaretleri haber alarak kapıcı baĢıyı 

azletti. Yerine sizi nasip etti. Bir büyük konakta ihsan etti. Yarından itibaren 

memuriyetinize devam edersiniz, der. Hamal zavallı ne diyeceğini ĢaĢırır. Bildiği 

kadar teĢekkür eder. Sadrazam bir ağaya terfien Recep Bey‟i (ġimdi bey oldu.) yeni 

konağına gönderir. Recep Bey konaktan içeri girer. Tezyinatına hayran kalır. 

Yukarıya çıkarırlar. Müteaddid uĢaklar, mükellef surette döĢenmiĢ bir odaya 

götürürler. Zavallı hamal bu halleri gördükçe içinin yağı erirmiĢ. “Ah zevcem kızım 

da benim bu halimi görseler kim bilir ne kadara sevinirler. Acaba uĢağın biriyle 

haber göndersem herif gider mi? Diye düĢünürken bir uĢak gelip: 

- Efendim zat-ı âlinizi haremden istiyorlar, der. Recep Bey kalkar, harem 

tarafını bilmediği için bittabi uĢak önden gider. Bir kapının önüne gelince: 

- Buyurunuz efendim! Diye, uĢak geri çekilir. Bey içeri girer. Büyük bir 

salon, birçok cariyeler el pençe divan duruyorlar. Beyi görünce hepsi birer birer onu 

öperler. Cariyelerden birisi salondan bir kapı açar, beyefendi oradan da içeriye girer. 

Bir de ne görsün! Bir köĢede zevcesi elmaslara gark olmuĢ, oturuyor. Kızı derseniz 

güzel olduğu için arkasından gelir, büsbütün latif görünür. Hamal “Bu ne hal?” diye 

sorar. Kadın der ki: 

- Siz gittikten sonra iki haremağası bir cariye geldiler. Üzerimizdeki 

elbiseleri bohça ile getirmiĢler. Bizi giydirdiler, arabaya binip buraya geldik, der. 

Cenabı hakka hamd ü sena edip mesruren (sevinerek) otururlar. Bir sabah Recep Bey 

konağında otururken cariyelerden birisi gelip: 

- Beyefendiyi selamlıktan istiyorlar, der. Bey kalkıp selamlığa gider. Ağası 

der ki: 

- Efendim miskin bir derviĢ gelmiĢ efendimizi görmek istiyor.  

Recep Bey dahi:  

- Hemen alıp buraya getiriniz! Diye, emir eder. DerviĢi beyin huzuruna 

çıkarırlar. DerviĢ der ki: 

- Efendim kerimenizi üç gün mühlet verip bana tezevvüç etmeyi vaat 

etmiĢtiniz. Evvelce oturduğunuz haneye gittim. Kapıyı çaldım. KomĢular sizin kapıcı 

baĢı olup buraya nakil ettiğinizi söylediler. Ben de buraya geldim. Fakat Ģimdi benim 

gibi bir derviĢe kerimenizi layık görmezsiniz zannederim, deyince, Recep Bey: 
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- Oğlum söz bir, ah birdir. Ben sözümden dönmem. Lakin biz konağımızda 

fes kullansak olmaz mı? Tekkeye gittiğin vakit istediğini giyebilirsin, der. DerviĢ 

dahi: 

- Efendi peder, bizim meĢihatımıza sormadan kendiliğimizden bir iĢ 

göremeyiz. Evvelce de size söylemiĢtim. Bunun için de bana üç gün müsaade ediniz. 

Bu ciheti de sorayım, diye cevapta bulunur. Kapıcı baĢı derviĢe üç gün daha müsaade 

eder. DerviĢ gider. Ġki gün sonra bir ağa vasıtasıyla Recep Bey‟i sadrazam çağırtır. 

Hemen Recep Bey arabasına râkiben sadrazamın konağına gider. Sadrazam Recep 

Bey‟i gayet istikbal eder. PadiĢahımızın iradesini zat-ı alinize tebliğ etmeye memur 

oldum. Zat-ı Ģahane size ettiği lütuflara hiç memul edilemeyen bir lütuf daha 

inzimam etti. Kerimenizi gözdeliğe istiyor, dedi. 

Recep Bey cevaben: 

- Saye-i Ģahanede gördüğüm lütufların minnettarıyım. Maatteessüf kerimem 

bir derviĢe namzettir. Bu husus için bendelerini af etsinler, deyince sadrazam acaba 

Recep Bey “Tecenni mi etti?” diye hayretle yüzüne bakar ve sorar ki: 

- Beyefendi zat-ı Ģahanenin size ettiği teklif herkesin arzu edipte nail 

olamadığı bir devlettir. Cenabı hak size öyle bir kerime vermiĢ ki güzelliği nokta-i 

nazarından bir sultan olmaya Ģayestedir. Değil ki bir miskin derviĢe zevce olsun.  

Recep Bey: 

- Benim indimde herkes Allah‟ın kuludur. Eğer evvelce derviĢe söz 

vermemiĢ olaydım, zat-ı Ģahaneye vermekte hiç tereddüt etmezdim. Cevabını vermiĢ. 

Sadrazam hiddetlenerek. 

- Ben gidip de zat-ı Ģahaneye Recep Bey size kerimesini vermiyor, 

diyemem. Ġsterseniz kendiniz gidip söyleyiniz, der. Recep Bey: 

- PadiĢah bana verdiği nimeti yine geri alsa benim sözüm sözdür. Kendim 

gidip söylerim, diye hemen oradan arabasına binerek doğru saraya gelir. Zat-ı 

Ģahaneye kapıcı baĢının geldiği haber verilir, padiĢah dahi huzuruna celp eder. Recep 

Bey bildiği kadar edayı yerine getirir. Divan durup önüne bakar. PadiĢah der ki: 

- Recep kerimenin güzelliği mesmu Ģahanem oldu gözdeliğe istiyorum. 

Sadrazam söylemedi mi? 

Recep Bey cevaben: 
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- Cenabıhak zat-ı Ģahanelerine tükenmez ömürler ihsan etsin. Lütfunuzun 

ömrümün sonuna kadar minnettarıyım. Fakat kerimemi vermekte mazurum. Çünkü 

bir derviĢe namzettir, deyince padiĢah hayretle: 

- Zannedersem kimin huzurunda bulunduğundan haberdar değilsin. Ben 

istersem kızını cebir eda alırım. DerviĢe vermekten sarf-ı nazar et. Kızın muhakkak 

benim zevcem olacaktır, diye gazaba gelir.  

Recep Bey dahi: 

- PadiĢahım kanım size helal olsun. Fakat kerimemi veremem, diye baĢını 

kaldırıp da padiĢahın yüzüne bakınca bir çığlığı müteakiple yere düĢer. Çünkü iki 

saattir padiĢah diye konuĢtuğu derviĢi karĢısında görür. Hemen padiĢah tahtından 

inip Recep Bey‟i yerden kaldırır ve yanına getirtip oturtur. Biraz aklı baĢına gelince 

padiĢah der ki: 

- Ben kapıcı baĢının size ettiği hakareti haber aldım. Hemen o gece tebdil-i 

kıyafetle pencereden sizi dinledim. Ertesi günü ilk tesadüf ettiğinize kızınızı 

vereceğinizi duyunca derviĢ kıyafetine girip mahsus kapınızın önüne geldim. 

Hâlbuki kapıcı baĢı olduktan sonra bir padiĢaha derviĢi tercih edecek kadar doğru 

sözlü olduğunuzu ümit etmezdim. DerviĢe namzet olan yani benim niĢanlım olan 

kerimenizi Ģimdi resmen Allah‟ın emriyle isterim, der. Recep Bey derviĢi karĢısında 

padiĢah olarak görüp mütehayyir olduğundan ne söyleyeceğini bilmez bir halde: 

- ĠĢte Ģimdi kerimem sizindir padiĢahım, diyerek dönüp konağına gelir. 

Vuku hali kerimesine anlatır. Bir hafta zarfında gayet mükemmel düğünler olarak 

Hamal Recep‟in kızı padiĢahın gözdesi olur. Hamal Recep hem Cenabı Hakkın 

istediği hem de doğruluğu için mükâfatını görür.  

Derleyen: Lamia Hanım 

Çocuk Dünyası, I(24), 22 Ağustos 1329 [1913], s. 1- 3. 

5.1.34. Bir Çorapçının Hikâyesi 

Vaktiyle ihtiyar bir kadın köyün fakir bir köĢesinde kendi oğluyla beraber 

yaĢıyordu. Zavallı kadın kendi sefaletine ve bir de oğluna bakıyor kendi kendisine 

“Bu çocuğa bir sanat öğretmeliyim, onun bu kadar tembel olmasını arzu etmem, 

çünkü tembellik fakirlik birbirinden asla ayrılmazlar.” diyordu. Zavallı annenin 

bütün bu arzularına rağmen çocuk hiçbir sanat öğrenmeden büyüyordu. Çünkü o 
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kadar zayıf idi ki hiçbir iĢ sahibi kendi hizmetine kabul etmiyordu. Bir gün çocuk 

validesine dedi ki: 

- Anneciğim, mademki ben hiçbir iĢe yaramıyorum, bana çorap örmesini 

öğret. Bari vakitlerimi boĢ yere kaybetmeyeyim. 

Büyük annesi bu söz üzerine çocuğun haklı olduğunu düĢünerek ona çorap 

örgüsünün usulünü öğretti. Artık onu her gün kapının önünde iğne ve çoraplarıyla 

meĢgul görüyordu. Çocuk kendi sanatında az zaman içinde o kadar telakki gösterdi 

ki çorapçılığın en ince noktalarını yaptığı çorapların üzerinde gösteriyordu. Çiçekler, 

kuĢ, resimler, yapraklar gibi gayet zarif resimlerle süslenmiĢ çoraplarını görenler 

bunun bir peri tarafından yapıldığını zannediyorlardı. Çocuğun Ģehir içinde az 

zamanda Ģöhreti arttı. Her taraftan müĢteriler geliyor, çoraplar sipariĢ ediyor, fazla 

para veriyorlardı. 

Ġhtiyar annesi oğlunun bu sanatından pek az zaman sonra zengin oldu. Artık 

refah ve saadetle ömür sürüyorlardı. Çocuk kendisine büyük bir mağaza alarak 

içerisini çorap makinalarıyla doldurdu. Birkaç senelik saadetten sonra ihtiyar kadın 

öldü. Çocuk annesinin ölümünden o kadar müteessir oldu ki artık o memlekette 

oturmaktan vazgeçti. Evini, eĢyasını, mağazasını sattı ve biriktirdiği paraları 

beraberine alarak uzun bir seyahat yapmaya karar verdi. Çorapçı çocuk bu arada on 

beĢ yaĢında dinç, güzel ve sevimli tabiatlı bir Ģeydi.  

Seyahatin ilk zamanları rahat geçti. Fakat bu müddet zarfında hiç 

çalıĢmamıĢ ve gittikçe tembelliğe alıĢmıĢtı. Bir gün bir Ģehirden uzak bir mesafeye 

kadar yalnızca gitmiĢti. O sırada o civarlarda dolaĢan bir eĢkıya çetesi bunu 

yakalayarak soydular. Ceplerinde ne kadar parası varsa boĢalttılar. Zavallı çocuk 

kendisini çok müdafaa ediyor fakat muvaffak olamıyordu. EĢkıyanın bi-insâfâne 

indirdiği yumruklar çocuğu artık baygın bir hale getirmiĢti… 

Çocuk ayılarak hafızasını topladığı zaman gece olmuĢ ve eĢkıyalar 

uzaklaĢarak gitmiĢlerdi. Çorapçı ayağa kalkarak: 

- ĠĢte, dedi. Hiç olmazsa hayatımı kurtardım. Fakat beĢ param yok. Ne çare 

cesur olmalı, çalıĢmak lazım…  

Fakat dayaktan o kadar takati kesilmiĢti ki ayakta gezmeye güç hal ile 

muvafık olabiliyordu. O geceyi geçirebilecek bir köĢe, bir yer aradı. Yanı baĢında 

kalın bir duvar vardı. Bu duvarın üzerine kadar yolun kenarında yetiĢkin büyük bir 
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incir ağacının dalları yükseliyordu. Derhal tırmanmaya baĢladı ve duvardan atlayarak 

bahçeye girdi. Geceleyin serin bir rüzgâr bahçenin içinden çiçeklerin kokusunu 

gönderiyor, çorapçının ciğerlerini temizliyordu. Çorapçı kendi kendine: 

- Bu geceyi burada geçirebilsem. Yarın sabahleyin yola çıkar, yarın 

sabahleyin yola çıkar ve artık sanatımla para kazanmanın çaresine bakarım, dedi. 

Çocuk Dünyası, I(24), 22 Ağustos 1329 [4 Eylül 1913], s.6- 7. 

5.1.35. Benli Bahri’nin Hikâyesi 

- 1-  

Zamanı evâilde yirmi beĢ yaĢlarında gayet güzel bir taze varmıĢ. O kadar 

fakirmiĢ ki akĢamdan akĢama bir lokma ekmeğini getirecek kimsesi olmadığından 

mahalle ahalisi haline acıyıp kendisine bir kulübe yapmıĢlar ve her gün sofradan 

kalan yemek artıklarını verirlermiĢ. Bu taze beĢ vakit namazını kılıp her vakit kıldığı 

zaman ellerini açıp “Ya rabbi sen benim kırk odalı bir konakta üç gece olsun 

yatmadıkça canımı alma!” diye dua edermiĢ. Parmak kapı taraflarında Hacı Mehmet 

Efendi namında birinin kırk odalı bir konağı varmıĢ. Adamcağız bu konağı ne zaman 

kiraya verse kiracılar ertesi gün çıkarlarmıĢ. Artık bu hali hamallarda öğrenmiĢte 

konağa bir kiracı taĢındığı ertesi gün çağırmadan kendilerinden gelirlermiĢ. Bir gün 

Mehmet Efendi‟nin canı sıkılır, Tellal Ahmet Ağa‟yı çağırır, der ki: 

- Ahmet Ağa Ģu bizim konağa beĢ yüz liraya bir müĢteri bul.  

Ahmet ağa: 

- Canım bey hem ucuz hem niçin satıyorsunuz? Yazık değil mi? Diye sorar. 

Mehmet Efendi‟de: 

- Ben o konaktan daha beĢ günlük kira almadım. Hep girenler ertesi günü 

çıkıyorlar. Artık usandım bari satayım da kurtulayım, der.  

Ahmet Ağa: 

- BaĢ üstüne, yarından itibaren gezerim! Diye, vedalaĢıp ayrılır. Ahmet Ağa 

mütemadiyen bir ay gezer. Kimse talip çıkmaz. Bir gün Hacı Mehmet Efendi‟ye 

gelip: 

- Bir aydır gezmediğim mahalle kalmadı. Kimse talip olmadı, der. Mehmet 

Efendi mahzun olur: 
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- Ayol bir köpek bile havlamadı mı? Deyince: 

- Evet dediğiniz gibi bir yerden geçerken gayet fakir bir taze kulübeden 

baĢını çıkarıp “Baksanıza a efendibaba!” dedi. Ama ben ses çıkarmadım. Zira 

ekmeğini bile konu komĢu veriyor değil ki kırk odalı konak alacak.  Mehmet Efendi 

der ki: 

- Para ile iman kimde olduğu belli olmaz. Sen gene o mahalleden geçte o 

taze seni yine çağırırsa benden ona kırk gün müsaade, varsın otursun kırk birinci gün 

gider parayı alırsın, der. Ahmet Ağa: 

- Olur! Siz bilirsiniz, diye oradan ayrılır. 

Meğerse Ahmet Ağa fakir kızın kulübesinin önünden “Parmak Kapı‟da kırk 

odalı konak sahibi elinden satılıktır.” Diye bağırarak geçerken kız, kırk odalı 

lakırtısını duyunca yüreği ağzına gelir, “Ne olursa olsun hiç olmazsa sorarım. Belki 

Allah muradımı verir.” Diye hemen kapıya çıkıp “Baksanıza! Efendibaba!” diye 

seslenir. Adam bakar ki fakir bir kadın, ehemmiyet vermez. Hacı Mehmet Efendi 

“Para ile iman kimde olduğu belli olmaz.” Dediğinden ertesi günü yine o mahalleden 

geçer. Kız bir türlü dayanamaz. “Bir kere daha sorayım.” diye çıkar kapının önüne.  

- Baksanıza! Efendibaba, der. 

- Ne istersin kızım? 

- Söylediğiniz konak nerede? 

- Kızım niçin soruyorsun? 

- Efendim, almak istiyorum da onun için. 

 Öyle ise evin sahibi kırk gün müsaade verdi. Gidip otur. Kırk birinci gün 

gelip parasını alırım. Fiyatı beĢ yüz liradır.  

- Peki, kırk birinci gün gelip paranızı alınız. 

Kız kendi kendisine “Ben kırk gün oturayım da beğenmedim diye çıkarım. 

Hamdolsun Cenabıhak muradımı verdi.” Diye yırtık pırtık eĢyalarını toplamaya 

baĢlar. Ahmet Ağa‟nın eĢeği varmıĢ. Üstüne eĢyaları yükletip yola revan olurlar ve 

konağın önüne gelirler. Ahmet Ağa kapıyı açar kız içeriye girer. “Ben kırk gün sonra 

gelirim.” Diye Ahmet Ağa ayrılır. Kız hemen yukarıya çıkıp konağı gezer ve “Oh 

Yarabbi sana Ģükürler olsun ki beni muradıma nail eyledin.” diye hamd ü sena eder. 
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AĢağıdaki bir odaya eĢyalarını kor, kendisi de orada oturur. Bu kız Ahmet Ağa ile 

gelirken karĢıki konaktan sadrazam çıkıp arabasına biniyormuĢ. Bakar ki karĢıki 

konağa bir taze giriyor. Hemen döner ayvaza: 

- KarĢıki konağı galiba temizlemeye geldiler. Bu akĢam bir tablo yemek 

gönderiniz! Diye tembih eder. O mahallede hep vükela otururmuĢ. AkĢam olur, 

Ayvaz bir tablo yemeği uĢağın baĢına verip, karĢıki konağa gönderir. Kız kapıyı açar. 

UĢak tablayı içeriye sürer. Kız sevincinden ne söyleyeceğini ĢaĢırır. UĢak çeker 

kapıyı gider. Kız kendi kendine “Aman Allah‟ım sen benim muradımı ihsan ettin, 

kırk odalı konak verdin. ġimdi de aç bırakmayıp rızkımı gönderdin. Senden 

korkmayan kâfirdir ya Rabbi!” diye söylenerek hem yemekleri içeri alır hem de 

akĢam olduğu için abdest almak için kollarını sıvar. Bahçe kapısının önünde bir kuyu 

varmıĢ. Abdest almaya çıkar. Kuyudan su çeker. Abdest alırken arkasından “Pat!” 

diye bir ses atlar. Kız birde bakar ki kuzgunu siyah bir kedi. Kız: 

- Ah siyahım! Beni yalnız yatmasın diye sini Allah mı gönderdi? Bu gece 

sen benim misafirimsin. Hadi gel, içeriye gidelim, der. Kedi de mır mır edermiĢ. Kız 

kediyi alıp içeri getirir. Namazını kılar, yemeğini ısıtır. “Gel siyahım seninle yemek 

yiyelim.” Diye kediyi karĢısına oturtur. Bir lokma kediye verir, bir lokma da kendisi 

yer. Yemeği bu minval üzere yerler. Kız yatsı namazını da kılar. “Artık yatalım 

siyahım sen benim misafirimsin pöstekiye sen yat, ben kuru yerde yatarım.” Der. 

Gider, bahçe kapısını kilitler gelir. Oda kapısını da kilitler. Yeldirmesini üstüne örter, 

kuru tahtaya yatar. Sabahleyin namaza kalkar, kapıyı açık bulur. Ah ah! Bu gece 

kapıyı sürmeledim idi. Belki unutmuĢumdur diye döner kediye bakar. Kedi yok. 

Bahçe kapısını dahi açık bulur.  

Derleyen: Nafia Hanım 

Çocuk Dünyası, I(26), 5 Eylül 1329 [1913], s. 1- 3. 

- 2- 

Gider kapının baĢında abdest alır. Döner odaya gelir bakar ki postakinin 

üzerinde bir Ģey parlıyor. Eline alır, yumurta cisminde gayet parlak bir taĢ olduğunu 

hayretle görür. Acaba bu nedir diye evirir, çevirir. Bir Ģeye benzetemez mendilinin 

ucuna bağlar, koynuna sokar. Üç gün bu minval üzere geçer. Her gece akĢam ezanı 

kedi geliyor, sabahleyin postakinin üzerinde birer taĢ bulunur. Bir gün kız kendi 

kendine: “ġu taĢları götürüp bedestene göstersem acaba para eder mi?” diye kalkar. 
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Yırtık pırtık yeldirmesini arkasına giyer sokağa çıkar. Bedestene gider, etrafına 

bakınırken ihtiyar bedesten ağası da oralarda dolaĢıyormuĢ. Kıza der ki: 

- Ne bakıyorsun? Bir Ģey mi istiyorsun? Deyince kız: 

- Bir Ģey gösterecektim de onun için bakıyorum, diye koynundan mendilini 

çıkarır, çözer taĢı gösterir. Ġhtiyar taĢı görür görmez: 

- Kapa! … Kapa! Buradan defol git. Gözüm görmesin seni! Deyince zavallı 

kız neye uğradığını bilemez, ĢaĢırır. Hemen koynuna sokar, tersi yüzüne döner 

koĢmaya baĢlar. Ġyice gittikten sonra arkasından birisi eteğini tutar. Kız arkasına 

dönüp bakar ki bedestende kendisini paylayan adam. Kız korkusundan ne 

söyleyeceğini ĢaĢırır. Ġhtiyar der ki: 

- Kızım senin talihin varmıĢ ki bana tesadüf ettin. Hadi sokakta konuĢmak 

olmaz. Arkamdan gel, diye yürür. Kız da arkasından yürümeye mecbur olur. Bir 

müddet gittikten sonra büyük bir konağın kapısında durur, kapıyı çalar. Ġçeri girer, 

kız da arkasından içeri girer. Bedesten ağası haremine der ki: 

- Hanım! ġu tazeyi hamamda yıkayınız. En ağır elbiselerden bir tane 

giydiriniz, diye ne yapılacaksa talimat verir. Kızı hamamda yıkarlar, en mükemmel 

elbiselerden giydirirler, baĢına ve göğsüne elmaslar takarlar, aĢağıda dahi araba 

hazırlanır. Ġki harem ağasıda arabanın arkasından gelmek için hazırlanır. Kızın 

arabada karĢısına oturmak için bir de cariye hazırlanır. Bedesten ağası kıza talimat 

verip bedestene gider. Kızı sultan kıyafetine koyarlar, arabaya biner. Kız zaten 

görenleri hayrette bırakacak kadar güzelmiĢ. ġimdiki kıyafeti güzelliğine bir kat daha 

revnak verir. Araba yürümeye baĢlar. Tesadüf edenler fesi düzeltir, önünü 

kavuĢturur. Velhasıl arabayı kim görse hakikaten sultan zannedermiĢ. Bunlar 

bedestene dâhil olurlar. Bedestenin kapısında araba durur. Hemen harem ağasının 

biri arabanın yanına gelip sultan hanımdan bazı emirler alır. Sonra bedestenden 

içeriye girer. Bedesten ağasının nerede olduğunu sorar. Bedesten ağası buldurulur. 

Güya hiçbir Ģeyden haberi yokmuĢ gibi kemal-i ihtiramla arabanın yanına gelip, 

temenna edip durur. Kız der ki: 

- Efendi gerçi Ģu zahmete değmezse de lütfen bir bakınız ne ediyor? 

Bedesten ağası sultan hanımın elindeki taĢı alıp kuyumculara gösterir. Hiç 

kimse taĢa kıymet biçemez. Bedesten ağası gelip: 
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- Efendim fiyat biçemiyorlar, kasalarında bu kadar para yokmuĢ, der. Sultan 

hanım: 

- Hakiki fiyatı olmasın zararı yok, der. Bedesten ağası gider kuyumculara 

söyler, torbalar dikilir herkesin kasasındaki parayı torbalara korlar, arabaya getirirler. 

Araba yine bedesten ağasının konağına gider. Kız arabadan iner. Paraları dahi içeri 

alırlar, beĢ dakika sonra bedesten ağası gelir: 

- Gördün mü kızım ben seni niçin azarladım? Bu kıymettar taĢı sende gören 

elinden almaya teĢebbüs edecek. Hâlbuki sultan kıyafetinde kimse senden 

Ģüphelenmez, der. Kız hemen kalkıp ihtiyarın ayaklarına kapanır: 

- Babacığım, dünya ve ahiret babam olunuz. Benim parmak kapıda kırk 

odalı bir konağım var. Bugün orasını düĢünüp bu gece oraya nakil edelim. Siz de 

benimle oturunuz olmaz mı? Deyince ihtiyar dahi: 

- Peki yavrum. Benimde hiç evladım yok. Sen de benim evladım ol. Ben 

gidip evi döĢeteyim, der. Kız: 

- Kırk beyaz cariye, kırk siyah cariye, kırk beyaz köle, kırk köle, ufak bir 

altından karyola almayı sakın unutmayınız. Gayet kıymetli bir kedim var. Karyola 

onun için. Bana dahi bir karyola filanca odaya Ģöyle döĢetip bu karyolaları dahi 

karĢılıklı koydurunuz, diye emir eder. AkĢama kadar konağın her eksiği ikmal 

olunur. AkĢamüstü bedesten ağasının ailesi de birlikte olarak Parmak Kapıdaki 

konağa nakil ederler. Kız odasının tefriĢatını son derece beğenir. Fakat kedinin 

halinden kimseye bir Ģey bahsetmez. Birkaç gün böylece geçer. Yine kedi her gece 

gelip bir tane taĢ bırakır ve sabahleyin geldiği kapılar açık bulunurmuĢ. Kız bu hali 

merak eder. “Acaba kapıyı kediye kim açıyor? Bu gece uyumayayım da bakalım kedi 

ne vakit gidecek.” Diye o gecenin gelmesini sabırsızlıkla bekler. AkĢam olur. Kız 

abdest alırken kedi gelir, kız her geceki gibi muamele eder. “Gel siyahım, namaz 

kılayım da yemek yiyelim.” Diye namaz kılar. Cariyelere yemek getirmelerini emir 

eder. Kedi ile yemek yerler. Biraz oturduktan sonra kediyi karyolasına yatırır, 

kendisi de girip yatar. Saat beĢe kadar zor uyanık durur. Ondan sonra uykuya 

mukavemet edemez olur. Sabahleyin uyanır, yine kedi yok. Kapılar açık. Kız kalkar 

kedinin karyolasında bıraktığı taĢı alıp çekmecesine kor. O gün ne hal ise akĢamı 

eder. AkĢam namazından sonra kedi gelir, yemek yerler, kız yatsı namazını da kılar. 

Salona çıkar, ufak bir çakı ile parmağını keserek üzerine de biraz tuz koyar. Gelir 
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karyolasına kediyi yatırıp, kendisi de yatar ama parmağının acısından gözüne uyku 

girmez. Saat yedi raddelerinde kedi kalkar, karyolasından aĢağıya iner, kızın 

karyolasına bakar, kızın uyuduğunu anlar, kapıya doğru yürümeye baĢalar. Kapının 

önüne geldiği zaman kapı kendiliğinden “ġark!” diye açılır. Kedi çıkar arkasından 

kız dahi yürür gider. Kız takip eder. Bahçeye çıkarlar. Bir müddet yürüdükten sonra 

bahçe duvarının önüne gelirler. Duvar “Kor!” diye yıkılır. Kedi geçer, kız dahi geçer. 

Birde bakar ki ağaçlar, yapraklar, yerdeki taĢlar tekmil zümrütten. Kızın kulağına bir 

seda gelir. “Benli Bahri, Benli Bahri! Sen maĢukuna kavuĢmaya gidiyorsun 

arkandaki sevgilin nereye gidiyor?” Kız zümrütlü daldan bir tane koparıp koynuna 

kor. Seda kesilir oradan geçerler. Bir duvar daha yıkılır. Ġkinci bahçe de yakuttan. 

Seda yine baĢlayacağı zaman hemen kız yakutlu daldan koparır. 

Derleyen: Nafia Hanım 

Çocuk Dünyası, I(27), 12 Eylül 1329 [1913], s. 1- 2. 

- 3- 

Seda kesilir o zaman anlar ki dalın kopmasıyla seda kesiliyor. Yine duvar 

yıkılır. Üçüncü bahçeye geçerler. Bu seferki bahçe kedinin kıza verdiği taĢlardan 

döĢenmiĢ ve ortasında yine o taĢlardan bir saray! Kedi sarayın merdiveninden 

çıkarak silkinir. Dünyada bir misline tesadüf edilmeyecek kadar güzel bir delikanlı 

olur. Yüzünün müteaddit yerlerinde kömür gibi benler kendisine daha baĢka bir 

letafet verir. Kız bu cihanı görünce dilden âĢık olur. “Acaba bunun sevdiği kızda 

kendisine layık güzelliklerden mi?” diye düĢünürken yukarıdan elinde altın Ģamdan 

ile bir kız iner: 

- Beyim, sizi beklettim mi? Diye koluna girer yukarıya çıkarlar. AĢağıda 

kalan kız hayretle bakakalır. Benli Bahri‟nin koluna giren kızın güzelliği beyden 

aĢağıya kalmazmıĢ. Kız kendi kendine “Bu kız doğrusu bu beye layık ama bakayım 

muamelesi ne yolda?” diye kızda yukarı çıkar. Merdiven parmaklığından bakar. 

KarĢıdan iki oda görünür. Birinde iĢret takımı hazırlanmıĢ, hanım ile bey karĢılıklı 

oturmuĢ, muhabbet ediyorlar. Zavallı kız nefes almaya bile korkar. Beyin yanındaki 

kız kalkar, içeri ki odaya girer. Oradan bir bardak Ģerbet alıp getirir. Benli Bahri‟ye 

verir. O da içer ve beĢ dakika sonra bulunduğu yere yıkılır. Bu sırada kız içeriden 

kızgın bir ĢiĢ getirip beyin ayağına batırır.  

- Oh! UyumuĢ hele Ģükür kâfir! Diyerek çekilir ve bir odaya girer. 
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Merdivenden bu iĢleri hayretle temaĢa eden bu kız da, “Ne oluĢa olsun Ģu ne yapacak 

bakalım?” diye kızın girdiği kapının deliğine gözünü kor. Ġçeri bakar ki; bir dudağı 

yerde bir dudağı gökte bir Arap elinde bir kamçı: 

- Vay sen o edepsizle bu zamana kadar zevk mi ediyordun? Diye kamçı ile 

kızı dövüyor. Kapıdan bakan kız hayrette kalır. Bu kadar güzel bu delikanlıya edilen 

bu muamelenin hikmetini anlayamaz. Hemen oradan döner yine geldiği yoldan 

konağına gider. Karyolasına bitap düĢer. Sabah olur. Kızın zihninden bir türlü Benli 

Bahri çıkmaz. Güç hal akĢamı eder. Cariyelere bahçe kapısına bir sandalye 

kondurarak sabırsızlıkla kediyi bekler. Ezan okunur, kedi gelir. Kız meserretinden ne 

yapacağını bilmez. Buyur siyahım diye merdivenleri çıkar, odalarına giderler. 

Yemek zamanı olur. KarĢı karĢıya otururlar her geceki gibi bir kendi yiyip bir 

lokmada kediye verirken: 

 - Buyur beyim, der. 

 Kedi: 

 - Mavvv, diye gözlerini açar. Kız: 

- Ay! Unuttum siyahım diyeceğime beyim dedim, diye tevil eder. Birkaç 

lokma daha yerler, yine kız: 

- Buyur beyim, der. Kedi gözlerini açıp “Mavv!” demesiyle kız da “Ġster 

beni öldür istersen parala. Dün gece ben senin peĢinden geldim. Her Ģeyleri gördüm. 

Hal-ı keyfiyet böyle.” Diye her ne gördüyse anlatır. “Ġnanmazsan ayağını kaldırıp 

tabanına bak.” Der. Kedi hemen silkinir, delikanlı olur. Tabanına bakar ki sünger 

gibi delik deĢik. O zaman kıza hitapla: 

- Ben periler padiĢahıyım. Gördüğün malik hepsi benimdir. O kâfir Arap 

lalamdır. Kız da haremim. Demek ki bana ihanet ettiler. Ben onlardan intikamımı 

alırım, bu eve her kim taĢındı ise beni “pist” diye dövdü. Ben de onlara rahat 

vermedim. Bir geceden fazla kalamadılar. Sen beni hoĢ tuttun. Zaten güzelliğinde 

nazar-ı dikkatimi celp etmiĢti. ġiddetli bir muhabbetle sevmeye baĢladım ama tabii 

izhar edemedim. ġimdi benim oraya gidip gelmekliğim yedi seneye muhtaçtır. O 

gördüğün bir gecelik yola gidip gelmek ancak yedi senede kabil olur. Ben senin 

yanında delikanlı oldum. Artık tılsım bozuldu, bir daha kedi olamam, oraya 

gidemem, o hainleri öldüreyim. Ondan sonra malımı mülkümü alıp buraya gelirim. 

Sen de kim sorarsa benim beyim Hicaz‟a gitmiĢti. Ġsmi benli Bahri‟dir dersin, diye 
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sabaha kadar kızla birlikte oturdu. Namaz vakti vedalaĢıp ayrıldılar. Benli Bahri 

gitmekte olsun biz gelelim kıza. Kız günden güne sararıp solar. Bir gün validesi 

(Bedesten ağasının haremi validesi olmuĢtu.) kıza: 

- Kızım senin günden güne zaafın artıyor, esbabı nedir? Diye sorar. Kız 

zaten söylemeye yer arıyormuĢ: 

- Ah! Anneciğim, bu vakte kadar ne siz sordunuz ne de ben söyledim. 

Benim beyim Hicaz‟da, mektup alamadığım için merak edip onu düĢünüyorum, 

deyince kadın ĢaĢırır: 

- Kızım gerçi bu vakte kadar öyle bir Ģey sormadım. Fakat ben seni kız 

zannediyordum, der ve münasip surette teselli eder. Konağa geleli otuz dokuz gün 

olduğundan kız kölelere: 

- Yarın tellal gelecek, bana haber veriniz ve konağın kapılarını açarak kırk 

beyaz köleyi bir tarafa kırk siyah köleyi de bir tarafına oturtunuz, der. Ertesi gün 

tellal kalkar. Kendi kendisine “Bugün kırk gün oldu. Gidip o fakir kızı evden 

çıkartmalı.” Diye sokağa çıkar. Konağın önüne gelir. Bir de ne görsün? Bütün kapılar 

açılmıĢ, beyazlı siyahlı birçok köleler duruyor. Hayrette kalır. “YanlıĢ sokağa 

saptım” diye ters yüzüne sokaktan çıkar. Bakar ki sokak yanlıĢ değil. Yine o sokağa 

girer. Köleleri görür. “Acep ben mi ĢaĢırdım? ġunların birine sorayım.” diye kölenin 

birisine “Baksana oğlum burada bir fakir kız vardı?” der demez tellalın lakırdısı 

ağzında kalır. KarĢısındaki köle: 

- Aman efendim o nasıl lakırdı. Siz tellal efendi iseniz hanımefendi size 

muntazırdırlar, deyince tellal iĢi anlar: 

- Evet, efendim sanki fakirlere bakardı demek istiyordum, diyerek hemen 

sözünü çevirir. Hanımefendiye haber verirler. Hanım yukarı buyursun emrini verir. 

Tellal kavuğunu düzelterek yukarıya çıkar, kemal-i tazimle temenna eder. Bir de 

bakar ki fakir kız karĢısında mükellef surette döĢenmiĢ bir odada hanımefendi olmuĢ 

oturuyor. Kız: 

- Efendi hazretleri konağın fiyatı ne kadar idi? 

Tellal: 

- BeĢ yüz lira efendim, der. Kız hemen üç bin lira çıkararak konağın 

sahibine ve bin lira dahi tellala ihsan eder. Tellal yüz bin temenna ile dıĢarı çıkar ama 
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sevincinden kızın boynuna sarılmadığına Ģükür eder. Hemen sokağa fırlayarak doğru 

Hacı Mehmet Efendi‟nin evine gider. Kapıdan içeriye girer. Mehmet Efendi: 

- Ne haber Ahmet Ağa? 

Tellal: 

- Sus Allah‟ını seversen. Az kaldı deli olacaktım. Sen tevekkeli para ile 

iman kimde olduğu belli olmaz demedin. Bu sözünün ne kadar haklı olduğunu bugün 

gözlerimle gördüm. Fakir zannettiğimiz kızın serveti Ģu yolda diye vuku hali anlatır. 

Mehmet Efendi üç bin lirayı alır, bin lirasını tellala verir.  

- Sen bana beĢ yüz lirada vermiĢ olsaydın bilmeyecektim. Bu bin lirada 

senin hakkın, der. Tellal biraz daha oturup kalkar evine gider. Benli Bahri gideli 

henüz üç ay olmuĢtu ki imama Bahri Bey‟in hanesine verilmek üzere bir mektup 

gelir. O zamanlar bu gibi mersulat mahallenin imamına gelir ve onun vasıtasıyla 

evlere dağıtılırmıĢ. Benli Bahri‟nin namına gelen mektubu da imam alarak konağa 

götürüp kölenin biriyle hanımefendiye gönderir. Hanım mektubu görünce hemen 

kasasını açar. Üç yüz lira ihsan eder. Ġmam altınları alınca zihnine bir hoĢluk gelir. 

Kapının önünde üç kere döner. Hemen koĢmaya baĢlar. Nereye gideceğini tayin 

edemez. En nihayet biraz aklı baĢına gelir güç hal evini bulup kapısını çalar. Ġçeriye 

girer, haremi ve çocukları imamın bu periĢan haline ĢaĢırırlar. Ġmam üç yüz lira 

meselesini anlatır. Artık her gün mektup gelecek mi diye dört gözle bekler durur. Bu 

minval üzere yedi sene geçer. Benli Bahri geliyor diye haber gelir. Mahallenin 

sadrazam, Ģeyhülislam, serasker vesaire gibi tekmil sekkânı Bahri Bey‟i karĢılamaya 

giderler. Biz gelelim imama. Ġmam Bahri Bey‟in geleceğini duyar duymaz gecelik 

takkesiyle sokağa uğrar. Tesadüf edenler haline gülüĢürlerse de o bunun farkına bile 

varmaksızın hemen bir kere köprüye gider. Bakar ki daha gemi falan yok. Anca gidip 

hanımefendiye müjde edeyim diye ters yüzüne döner. Yine içine elvermez. Köprüye 

koĢar. Velhasıl birkaç kere döner dolaĢır yine köprüye inmekte karar kılar. Orada 

hazır bulunan vükelâ birde bakarlar ki Sarayburnu‟ndan doğru bir Ģey parlamaya 

baĢlar. “Acaba bu nedir?” diye hayretle temaĢa ederler. Bir de yakına gelince bu 

parlayanın gemi olduğunu anlarlar. Gemi gelir, Sarayburnu açıklarına demir atar. 

Herkes sandallara binerek gemiye giderler. Ġmam yine sandal bulmakta müĢkülât 

çeker. Sandallar gemiye yanaĢır, geminin intizamına hayrette kalırlar. Teknesi 

altındandır. Direkleri altından, yelkenleri lahuri Ģaldan mamul olup her manasıyla 



 

227 

 

misli görülmemiĢ bir Ģey olduğunu anlarlar. Bir de yukarı çıkarlar. BaĢında kefiyeler 

sarılı hacı kıyafetiyle Benli Bahri Bey bunları istikbal eder. Herkes beyin güzelliğine 

müteaccip olurlar. Yine sandallara binip Bahri Bey‟i de alıp konağa getirirler. 

Kapıdan ayrılmak isterler. Bahri Bey razı olmaz. “Buyurunuz biraz da görüĢürüz.” 

Der. Selamlığa çıkar otururlar. Haremde dahi hatmi gelin gibi süsleyip görenleri 

meftun edecek bir kıyafete korlar. Selamlıktaki misafirler gitmeye kalkarlar. Bahri 

Bey: 

- Mademki oturmuyorsunuz. Ben gayet müvesvis bir adamım. ġeyhülislam 

efendi burada iken bir nikâh tazelese memnun olurum, der. Herkes bu kadar 

taassupla (taraftarlık ederek) böyle bir delikanlı bulunmaz diye medh ü sena ederler. 

Nikâhta olur. ġerbet içilir. Ahali dağılır. Ġmam efendi mahzun bırakılmaz. BeĢ yüz 

lira ihsan alır. Salonlarda fırıl fırıl döner. Bereket versin köleler kapıyı gösterirler de 

imam sokağa çıkınca biraz aklı baĢına gelir ve tımarhaneyi boylamaz. Benli Bahri 

Bey hareme girer. Yedi senelik âĢık birbirlerine kavuĢurlar. DüĢmanlarını nasıl 

öldürdüğünü anlatır ve hayatlarının sonuna kadar çoluk çocuk sahibi olup 

bahtiyârâne geçinirler. 

Derleyen: Nafia Hanım 

Çocuk Dünyası, I(28), 19 Eylül 1329 [1913], s. 2- 4. 

5.1.36. Fare ile Midye 

Tecrübesiz bir fare kendisini iĢgal edecek bir iĢ bulamadığından canı sıkılır. 

Can sıkıntısını def etmek için büyük bir seyahate çıkar. Çok yer mesafe kat etmeden 

hayretinden: 

- Dünya ne kadar büyük imiĢ. ĠĢte Kafkasya dağları!  

Demekten kendini alamaz. Zavallı hayvan için tepecikler dağ idi. Birkaç 

gün seyahatten sonra fare bir deniz kenarına muvasalat eder. Sahilde gördüğü midye 

kabuklarına râkiben denizde seyahat etmek ister. Fakat biraz ileride güneĢe karĢı 

açılmıĢ bir midye görür: 

- Ne güzel talihim varmıĢ. Hanemde kedilerden aman yok ki hiç olmazsa Ģu 

midyelerden bir tanesini yiyeyim, der ve güzel bir taam etmek maksadıyla midyeye 

yaklaĢır. BaĢını uzatır. Fakat o anda midye kapandığından baĢının iki kemik arasında 

kısılı kaldığını hisseder.  
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Çocuk Dünyası, I(26), 5 Eylül 1329 [4 Eylül 1913], s.5. 

5.1.37. Körler ve Fil 

Vaktiyle Hindistan rajalarından biri varmıĢ. ġehrindeki âmâları toplarmıĢ. 

Mahsus bir dairede onlara baktırırmıĢ. Bu rajanın bir de fillere mahsus bir büyük 

ahırı varmıĢ. Bir gün hatırına bir tecrübe yapmak fikri geldi. Anasından kör olarak 

doğanlara filleri göstermek, sonra kendilerinden bunları nasıl bulduklarını sormak! 

Kim bilir bu körler filleri nasıl anlayacaklardı. Doğrusu rajanın düĢüncesi yabana 

atılacak bir Ģey değildi. 

Raja amalar arasında anadan kör olanlarını ayırttı. Bunları fil dairesine 

gönderdi. Körler cesim hayvanlara yanaĢtılar, elleriyle ötelerine berilerine 

dokunmaya baĢladılar. Onları elleriyle, parmaklarıyla yokladılar.  

Kimi filin baĢını, kimi bacaklarını, kimi karnını okĢuyor, kimi hortumunu 

kucaklıyor, kimi de bir seyisin muavenetiyle kocaman sırtına tırmanıyordu. Sonra 

raja körleri topladı, hepsine ayrı ayrı: 

- Fil nasıl Ģeydir? Sualini sordu. Birisi: 

- Fil, direk gibidir. Bu kör filin bacak tarafına rast gelmiĢ, orayı yoklamıĢtı. 

Bir diğeri: 

- Fil Ģal gibidir, dedi. Bu da kulaklarını eline geçirmiĢ, onları okĢamıĢ, 

karıĢtırmıĢtı. Bir baĢkası: 

- Fil, dağa benzer. Hükmünü verdi. Bu ise sırtına tırmanmıĢtı. Bir dördüncü 

ise: 

- Fil duvar gibidir. Cevabını verdi. Bu da hayvanın böğürlerine tesadüf 

etmiĢti. BeĢincisine sıra gelince onun da cevabı Ģöyleydi: 

- Fil, kıl süpürgesine benzer. Bunun eline hayvanın kuyruğu geçmiĢ idi. 

Raja bu cevaplara tebessüm ederek: 

- Hanginiz doğru söylüyor acaba? Sualini fırlattı. Bu sual körler için bir 

felaket oldu. Çünkü o dakikadan itibaren kavga baĢladı. Her biri kendi iddiasını 

müdafaa ediyordu. Bu hal insanların hakikat karĢısındaki mevkilerine ne kadar 

benzer! 

Çocuk Dünyası, I(27), 12 Eylül 1329 [25 Eylül 1913], s.5- 6. 
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5.1.38. Tilki ile Kurt 

Bir gün tilki düze çıkmıĢtı. Bu kurnaz ve hain hayvanın nasıl geçindiğini 

bilirsiniz. Daima Ģayan tekayyuh (irinlenme) sirkatlerle te‟min-i maiĢet eder. ĠĢte bu 

esnada yorulmaksızın bir av yakalamayı düĢünüyordu. Uzaktan Ahmet Ağa‟nın 

çiftliğini gördü. Çiftliğin bahçesinde neler olduğunu tilki rana biliyordu. Tavukların, 

horozların sesleri ta uzaktan duyuluyordu. Fakat Ahmet Ağa‟nın müthiĢ köpekleri de 

o civarda pek meĢhur olduğundan dessas hayvan uzaklaĢmayı muvafık gördü. 

Bahçenin ta köĢesinde bir ufak bina vardı. Mütecessis tilki yukarı doğru bir göz attı. 

Bir de ne görsün! Ala sucuklar, pastırmalar, kuru etler. AnlaĢılan Ahmet Ağa‟nın 

kıĢlık tedarikâtı olacak. Tilki bu nefis Ģeylere imrendi. Karnının açlığını, yavrularının 

intizarını hep göz önüne getirdi. Fakat bütün arzularına rağmen binanın üst katındaki 

ambara yetiĢemeyeceğini hissediyordu. Ne yapsın, hayvancağız mahzun geri döndü. 

Yolda yılanlar kıvrılarak gidiyordu. Birdenbire sevinçle bağırdı ve hiçbir Ģey 

söylemeden doğru komĢusu kurdun evine gitti.  

- Tak tak, kapıyı vurdu. 

- Kim o? 

- Aç kurt arkadaĢ, mükemmel bir hazine buldum. Aç konuĢalım 

Zavallı kurt bir mühellik kazayı müteakip böyle takayyüdât içinde 

yaĢıyordu. Bir gün bir sürü yanından geçerken kuzulara pek yaklaĢmıĢ, en körpe ve 

semizini seçmekle meĢgul iken ensesine müthiĢ dört sivri diĢin bütün Ģiddetiyle 

geçtiğini elim naralar arasında hissetmiĢ ve bu sevimsiz durumdan hayatını 

kurtarıncaya kadar pek fena dakikalar geçirmiĢti. O günden beri Ģüpheye düĢen 

çoban, köpeklerini civarda salmaktan fariğ olmaz ve en kıymettar vakitlerde 

kurtcağızı mecbur ederdi. Ġyi haber getiren tilki ile musafahadan sonra kurt dedi ki: 

- Ne haber komĢu bir kümes mi keĢfettin? 

- Kümes değil. Daha ala bir fırsat. Bir ambar dolusu mükemmel et ve sucuk. 

- Aman yerini haber ver de hepsini gidip indireyim. 

- Yok olmaz. Yalnız gitsen boĢuna yorulursun. Ġki kiĢi olmadıktan sonra 

sucukların kokusunu bile alamazsın. 

Derken iki arkadaĢ yola koyuldular. Yarım saat kadar yürüdükten sonra 

Ahmet Ağa‟nın ambarına geldiler. Ambar pek yüksekti lakin penceresi açık 
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olduğundan öndeki ip ve çıkrıktan istifade kabildi. Tilki dedi ki: 

- ArkadaĢ sen benden ağırsın. Ġpin bir tarafına ben asılırım sen beni çeker ta 

pencereye kadar çıkarırsın. Ġçerideki etler ikimizi değil bütün köyümüz halkını 

doyurmaya kâfi gelecek kadar boldur. Evvela ben hoĢuma giden parçaları seçerim 

sonra ise yükümle beraber senden daha ağır olacağımdan ipe asılınca hem ben iner 

hem de seni yukarı çekebilirim. Orada sen de iĢine gelen zevkine giden Ģeyleri alır, 

inersin. 

Budala kurt boğazından baĢka bir Ģey düĢünmediği için tilkinin teklifindeki 

bütün noksanı tetkik edemedi. Sonu kendi aleyhine çıkacağı muhakkak olan bu 

dolaba oburluğu sayesinde girdi. 

Karar mucibince tilki ipin ilmekli tarafına asıldı. Kurt refikini kemal-i 

dikkatle yukarı çıkardı. Pencerenin hizasına gelince kurnaz hayvan hafifçe içeri 

atladı. Hemen etrafa bir göz gezdirdi. Birçok dolaĢtıktan, kokladıktan, iĢtiha ile 

sarkan dilini her parça üzerine sürdükten sonra üç büyük koyun budunda karar kıldı. 

Semere-i sirkatini bir kolu altına koyarak pencereye geldi ve kurda bağırarak: 

- ArkadaĢ ben beğendiğimi aldım. Ġneceğim. Sen ipe tutun. Benim sayemde 

bu cennet asa yere gelirsin. 

Kurt büyük bir tehâlükle tilkinin sözünü dinledi. Ağzıyla ipi ısırdı. Tilki 

yukarıda boĢ bacağını ilmeğe taktı ve yavaĢça biri aĢağı diğeri yukarı doğru harekete 

baĢladılar. Tilkinin yükü ağır fakat kalbi hafifti. Daha yere inmeden kurt arkadaĢını 

unutmakta isticâl gösterdi. Koltuğundaki leziz yemeklerle, yavrularına vereceği 

ziyafeti, onların sevincini düĢünüyordu. Ayakları yere gelince hemen ipi bıraktı ve 

kaçtı. Gelelim zavallı kurda. Hayvancağız daha pencere hizasına gelmemiĢti ki 

birdenbire ipin bırakıldığını sezdi. Tüyleri ürperdi. Gözleri fırladı ve elindeki on beĢ 

arĢınlık fezada kurĢun süratiyle düĢmeye baĢladı. Nihayet vücudu yere pek ziyade 

Ģiddetle çarptı. DiĢleri kırıldı, göğsü çöktü. Yüzü gözü kan içinde inliyor, 

kıvranıyordu. Gürültüden Ģüpheye düĢen köpekler havlamaya ve kurdun ölüme 

takarrübünü (yakınlığını) daha acılıkla ihsasa baĢladılar. Bu esnada hain tilki ne 

yapıyordu bilir misiniz? Götürdüğü butlardan bir tanesini kıvırmıĢ, serinde, bir meĢe 

gölgesi altında rahatça uyukluyordu. 

 Çocuk Dünyası, I(28), 19 Eylül 1329 [2 Ekim 1913], s. 5- 6- 7. 
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5.1.39. Bir Fıçı Altın 

Vaktiyle padiĢahın biri: 

- Her kim bir yalan söyler ve bana olamaz dedirtirse ona bir fıçı altın 

vereceğim, diye ilan eder. Ertesi gün herkes gelir bir yalan söyler, kimi gökyüzüne 

merdiven kurmuĢlar, kapak yapmıĢlar, kimisi horozu arabaya koĢmuĢlar, velhasıl 

herkes bir türlü yalan söyler. PadiĢah hepsine “Olabilir ya!” diye cevap verir. 

Fakir bir ihtiyar evine geldiği zaman haremi: 

- Efendi! Der. Artık biz zengin olacağız. 

- Hayrola? 

- Biliyorsun ki padiĢah “Her kim bana bir yalan söyler ve olamaz dedirtirse 

bir fıçı altın vereceğim” diye ilan etti. Sen yarın arkana bir fıçı alır, doğru saraya 

gidip, “PadiĢahım! Benim pederinle sizin pederiniz bir imiĢ. Pederimiz ölmüĢ bize 

birer fıçı altın bırakmıĢ, Ģimdi bir fıçı altını almaya geldim.” Dersin, der. Adamcağız 

sabahı dar eder. Arkasına bir fıçı yüklenip saraya yollanır. Saraya yaklaĢtığı zaman 

pencereden ihtiyarı gören padiĢah vezirine: 

- ġu ihtiyarı görüyor musun? Bir fıçı yalanla geliyor, bir fıçı altını bu adam 

alacak zannederim, der. 

Ġhtiyar huzura girer. Hareminin sözlerini aynen söyler. PadiĢah “Olabilir.” 

Dese miras olarak bir fıçı attın verecek. “Olamaz.” Dese ihtiyar bahsi kazandığından 

yine bir fıçı altını verecek. Bu yalan padiĢahın pek hoĢuna gider. Adamın fıçısını 

doldurduktan baĢka bir fıçı da kendi ihsan eder. Ġhtiyarda fıçıları bir arabaya 

yükleterek memnun, mesrur, evine avdet eder. Bu fakir ailede zevcenin sayesinde 

sonuna kadar mesudâne hayat eyler. 

Çocuk Dünyası, I(31), 10 TeĢrinievvel 1329 [23 Ekim 1913], s. 2- 3. 

5.1.40. Fil ve Küçük Kedi 

Vaktiyle eski Türk hekimlerinden birisi çocuklarına eğlence olmak üzere bir 

fil yavrusuyla bir de kedi yavrusu besliyordu. Fil yavrusu sair filler gibi esmer 

renginde, parlak ve zeki bakıĢlıydı ki ismi Köse idi. Küçük kedi ise güzel, beyaz bir 

Van olup ismi de Kartopu idi. 

Fil bir bahçeye kapanmıĢ, kedi ise tamamıyla serbest olduğundan istediği 
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yere gidebilirdi. Kartopu Köse‟yi çok severdi. Günde birçok defalar bahçenin 

parmaklıklarını tırmanarak gider koca Köse‟nin oynamak için muvafakatını alıncaya 

kadar etrafında dolaĢır dururdu. Çok defalar yalnızlıktan canı sıkılan Köse bu küçük 

arkadaĢın vürudundan daima memnun kalırdı ve her vakit Kartopu‟yu büyük bir 

Ģetaretle karĢılardı. Eğlence olmak üzere bulduğu Kartopu‟yu hortumuyla tutarak 

gezdirmek ise her ikisinin de çok hoĢuna giderdi. Köse Kartopu‟yu hortumuyla 

tutarak yukarılara kaldırır ve birdenbire haber vermeden bırakırdı. Kartopu derhal 

Köse‟nin sırtına tırmanarak yeĢil cam gözleriyle bakardı ve güya: 

- Bir daha… Bir daha… Bu çok güzel! Demek isterdi. Bir gün Köse bu 

eğlencelerde ufak bir tebdil yapmak isteyerek Kartopu‟nun yanına düĢmeyi tasarladı. 

Uzun bir miyav, derin ve acıklı bir feryâd ortalığı çınlattı. Köse küçük dostunun 

kazaen üstüne düĢerek onun arka bacaklarından birisini ezmiĢti. Köse yaptığı 

hayvanlığı derhal anlamakta gecikmedi: 

- Zavallı Kartopu‟cuğum, dedi. Ben bunu mahsus yapmadım. Ben yere 

yavaĢçacık düĢmek istedim. Ama… Sana bu suretle fenalık ettiğinden dolayı ne 

kadar bedbahtım.  

Bu sırada Köse gayet yüksek sesle bağırmaya baĢladı. Bu sesi duyan 

efendisi hemen koĢarak geldi. Köse Kartopu‟yu hortumuyla tutarak pek mahcup ve 

bedbaht bir vaziyette efendisi hekime doğru uzattı. Meseleyi derhal anlayan efendisi 

hastayı alarak tedaviye baĢladı. Mamafih Kartopu yine topal kaldı. Köse ise küçük 

dostuna yaptığı bu fenalığı ancak onu daha ziyade sevmekle def etmeye çalıĢtı. 

Çocuk Dünyası, I(31), 10 TeĢrinievvel 1329 [23 Ekim 1913], s. 5- 6. 

5.1.41. Kartal ile Sümüklüböcek 

Bir kayanın üzerine bir kartal geldi, kondu. Orada gördü bir sümüklü ve 

hemen ona sordu: 

- Ey! Salyangoz! Ne sebepten sürtünmeye savaĢtın, hiç haddini düĢünmeyip 

yükseklere sataĢtın? 

Sümüklüböcek cevap verdi, dedi ki: 

- Çok dolandım, isteğime, dileğime ulaĢmak için tırmandım… 

Kalpte meram olur ise kim kaĢı kor, nerde ki? 
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Ben bilirim yeryüzünde nice adam vardır ki 

Ufak ufak adımlarla ulu dağlar aĢmıĢtır, 

Ve sonra da bu dünya hep, neticeye ĢaĢmıĢtır. 

YavaĢ yavaĢ her Ģey olur, her iĢ sonunu bulur, 

Sular damlar bir çukura, birikir de göl olur. 

Çocuk Dünyası, I(31), 10 TeĢrinievvel 1329 [23 Ekim 1913], s. 6. 

5.1.42. Kunduracı ile Cüceler 

Vaktiyle gayet fakir bir kunduracı vardı. Bu adam o kadar fakir, o kadar 

fakir idi ki bir çift ayakkabı yapacak kösele ve meĢinden baĢka hiçbir Ģeyi yoktu. Bir 

gece tezgâhının baĢına oturarak meĢini köseleyi kesti. Ertesi günü dikmek üzere 

kalıba çektikten sonra dükkânını kapayarak dükkânın üstünde olan odasına yatmaya 

gitti. Sabahleyin erkenden dükkânına indiği vakit fevkalade ĢaĢırdı. Ayakkabılar 

hazır olarak masanın üzerinde duruyorlar, adeta kendine bakarak alay ediyorlardı. 

Zavallı adam o kadar ĢaĢırmıĢtı ki ne söyleyeceğini ne yapacağını bilmeyerek ve 

ayakkabıları eline alarak muayeneye koyuldu. O kadar yakından muayene ettiği 

halde ne dikiĢ ne de baĢka bir tarafında hiçbir kusur bulamadı. ĠĢ hakikaten o kadar 

temizdi ki kunduracı ayakkabıların muhakkak bir usta tarafından dikildiğine 

hükmetti. 

Yine o gün dükkânına bir müĢteri geldi. Zavallı kunduracının yegȃne 

sermayesi ve meçhul bir el tarafından dikilmiĢ olan ayakkabılar müĢteriyi o kadar 

memnun etti ki memnuniyetini fiilen de ispat etmek için fiyatının iki mislini tediye 

etti. Bu halden pek menün olan fakir kunduracı derhal aldığı paranın bir kısmıyla 

akĢama karısı ve kendi için yiyecek ve müttekisi ile iki çift iskarpinlik kösele ve 

meĢin aldı. AkĢamüzeri yine iki çifti için de her Ģeyi hazırladıktan sonra ertesi gün 

her vakitten daha erken kalkıp iĢe baĢlamayı niyet ederek dükkânını kapayıp odasına 

çıktı. 

Ertesi sabah iskarpinlerin ikisini de yapılmıĢ, hazır buldu. O günde iki 

müĢteri gelerek değerinden pek fazla para verdiler. Kunduracı aldığı paranın yine bir 

kısmıyla biraz yiyecek aldıktan sonra kalan para ile bu sefer dört çift iskarpin için 

lazım olan meĢin ve kösele aldı. Sabahleyin yine iskarpinleri yapılmıĢ buldu. 

Kunduracı yavaĢ yavaĢ bütün köyün içinde meĢhur olmaya ve epeyce de para 
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kazanmaya baĢladı. 

Bir gece karısı ile mangal baĢında otururlarken karısına “Karı, bu gece 

uyumasak da ayakkabıları kimin yaptığını gözetlesek nasıl olur?” diye sormasıyla 

kocasından meraklı olan karısı hemen hiç düĢünmeden “Peki.” Cevabını verdi. Bu 

karar üzerine ikisi de bir köĢeye saklanarak üstlerini de bir örtü ile örttükten sonra 

meçhul kunduracıyı beklemeye koyuldular. Gece yarısı olur olmaz kapıdan içeri iki 

cüce girdi. Kunduracının tezgâhının baĢına geçerek kesilmiĢ, hazır duran iĢi 

dizlerinin üzerine alarak o kadar süratle ve parmakları gözükmeyecek derecede 

çabuk diktiler, kestiler, çivilediler ki kunduracının ağzı açık, gözleri onların 

yaptıkları iĢe matuf olarak kaldı. 

Onlar bir dakika bile durmuyorlardı. Yirmi dakikada dört çift iskarpin hazır 

bulunuyordu. ĠĢleri bitince yıldırım gibi yerlerinden fırlayarak geldikleri yerden çıkıp 

bir saniye içinde gözden kayboldular. Ertesi günü karısı kocasına Ģöyle söylüyordu: 

- Bana bak koca! Bu cüceler bizi zengin ettiler. Biz de onlara karĢı 

minnettarlığımızı göstermek için bir Ģey yapmamız lazım gelir. Ben onların öyle 

çırılçıplak koĢup gittiklerini görünce doğrusu çok acıdım. Zavallılar soğuktan kim 

bilir ne kadar muzdarip oluyorlardır. Benim aklıma bir Ģey geldi. Mesela ben onlara 

birer ceket birer yelek birer de pantolon yaparsam hem soğuktan muhafaza edilmiĢ 

olurlar ve hem de biz onlara karĢı minnettarlığımızı bir dereceye kadar ispat etmiĢ 

oluruz. Nasıl fikrim, sen buna ne dersin?  

Kocası bunları iĢitince o da karısı kadar sevindi ve her Ģeyin dikilip 

hazırlandığı bir gece iĢ yerine bohça ile esvapları masanın üstüne koydular ve 

küçücük adamların ne yapacaklarını merak ederek yine evvela saklandıkları yere 

saklanarak beklemeye baĢladılar. Gece yarısı olur olmaz cüceler yine her gece ki gibi 

geldiler ve tezgâhın baĢına oturup ellerine alet ve edevatı aldılar. Fakat ortada iĢ 

namına bir Ģey yoktu. Derhal gözlerine elbiseler iliĢmesiyle çekici, kerpeteni her Ģeyi 

atarak birbirlerine göz kırptıktan sonra iĢ gördükleri kadar çabuk değilse de ona 

yakın bir çabuklukla giyinmeye baĢladılar. Giyinmek iĢi bittikten sonra karĢı karĢıya 

dans ettiler, tepindiler, yavaĢ yavaĢ bahçeye çıktılar ve biraz sonra gözden 

kayboldular. Kunduracı ile karısı onları o geceden sonra bir daha göremediler fakat 

ölünceye kadar öyle güzel bir hayat yaĢadılar ki vakitlerinin padiĢahı bile o kadar 

bahtiyârâne hayat sürmemiĢtir denilebilir. 
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Çocuk Dünyası, I(34), 31 TeĢrinievvel 1329 [13 Kasım 1913], s. 2- 3. 

5.1.43. Sülün ile Karga ve Tilki ile Keklik 

Güzel renkli sülün dere kenarında geziyordu. Uzaktan bir karga türedi, 

sülüne musallat oldu: 

- Sen bana arkadaĢ olur musun? Dedi. Sülün cevap verdi: 

- Ben sana nasıl arkadaĢ olayım? Sen çirkin bir kuĢsun, ikimizi hiç kimse 

beraber yakıĢtırmaz. 

- Ben çirkin değilim. Bilakis bütün kuĢlardan daha güzelim. Sana rica 

ediyorum. Benimle arkadaĢlığı kabul et. Seni o kadar sevdim ki Ģu keskin gagamla 

zedelemekten korkuyorum. 

- Çirkin değilim diyorsun ama bak ne kadar karasın! 

- Bu karalık benim asıl rengim değil. Yavrularıma yem getirmek için 

bacalara girdim. Sülün düĢündü. Baktı ki karganın elinden kurtuluĢ yok, ne yapsın? 

- Peki, seni arkadaĢlığa kabul ettim. Hiç olmazsa Ģu derede biraz yıkan da 

üstün baĢın temizlensin. Karga sevinçle dereye indi. Suda yıkanmaya baĢladı. 

Bu sırada güzel keklik bir ağaç üzerinde akarsuya, yeĢil çimenlere karĢı 

ötüyordu. Derken kurnaz tilki çıka geldi. Kekliği aldatıp kendisine iyi bir ziyafet 

çekmeyi düĢündü. Süzüldü, büzüldü, Ģöyle söze baĢladı: 

- Ey benim ela gözlü efendim! Tanrı seni ne kadar dilber yaratmıĢ. Tanrı‟ya 

karĢı ibadet için senin o güzel gözlerinden öpmeme izin verir misin? 

Keklik tilkiye cevap verir: 

- Zavallı sana çok acıdım. Dediklerini belki yapardım fakat korkarım ki sen 

güzel etime âĢık oldun! 

- Ant ederim ki sana bir zararım olmaz. Hem bundan sonra et yemiyorum, 

çünkü hekim yasak etti. 

- Öyle olsa da küçükten beri senin korkun benim kalbimdedir. Sen bana 

yaklaĢınca korkudan ödüm patlar.  

- Onun kolayı var. Sen Ģu tümsek toprağa çık, gözlerini kapa, uyur gibi yap. 

Ben yavaĢ yavaĢ görmeden gelirim. Gözlerinden öper kaçarım. Sen beni görmemiĢ 
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olursun. 

Keklik tilkinin bu sözlerine inandı. Tümseğe çıktı. Gözlerini kapadı. Tilki 

birdenbire atlayarak kekliği yakaladı. Keklik: 

- Aman tilki abi, vakıa beni yiyeceksin fakat rica ederim benim gibi Ģık ve 

güzel bir mahlûku yemek sana kısmet olduğundan evvela Tanrı‟ya Ģükür etmeyi 

unutma, dedi. 

Tilki Tanrı‟ya Ģükür etmek için ağzını açtı, keklik kanatlandı, gitti. Tilki de 

bu iĢe ĢaĢtı kaldı. Sonra: 

- Bundan sonra, dedi. Karnını doyurmadan Ģükür eden zeytin yesin! 

Keklik ağaç üzerinden haykırdı: 

- Uykusu olmadığı halde uyur gibi gözlerini kapayan aptalların da gözü 

çıksın! 

Henüz derede yıkanıp çıkmıĢ ve bu sözleri dinlemiĢ olan karga sevgili 

sülünün kaçıp gittiğini görür görmez meyusâne: 

- Kirlenmeden yalancıktan yıkanmaya baĢlayıp sevgilisini kaçıranların da 

derisi yüzülsün! Dedi. 

Çocuk Dünyası, I(34), 31 TeĢrinievvel 1329 [13 Kasım 1913], s. 3- 4. 

5.1.44. Bahadır Şah’ın Hikâyesi 

Vaktiyle Hindistan‟da padiĢahlık eden meĢhur Türk hükümdarı Bahadır ġah 

vezirine dedi ki: 

- Ben biraz kıyafetimi değiĢtirip gezmek istiyorum. Zenginlerin fakirlere 

nasıl muamele ettiklerini görüp anlayacağım. 

O zamanlar padiĢahların böyle tebdil-i kıyafetle ahali arasında gezinmeleri 

adet olduğundan bu söze vezir hiç hayret etmedi. Yalnız kendisinin de beraber 

bulunmasını rica etti ise de Bahadır ġah kabul etmedi. Zira yalnız gezmek istiyordu. 

Ertesi sabah, padiĢah erken kalkıp gayet eski ve yamalı bir elbise giydi ve en zayıf 

bir ata binerek yola çıktı. Hava yağmurlu idi. Yağmur altında fena halde ıslanarak 

akĢama kadar yoluna devam etti. Gece ortalığı karartmak üzere idi ki büyücek bir 

köye eriĢti ve halinden zengin bir adama ait olduğu anlaĢılan süslü bir evin kapısını 

çaldı. Ev sahibi kapıya çıkarak: 
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- Kim o? Ne istiyorsun? Dedi. 

PadiĢah: 

- Efendim! Yolum pek uzak, gidemeyeceğim. Rica ederim beni bu gecelik 

evinize kabul ediniz, diye yalvarmaya baĢladı.  

Ev sahibi: 

Aklın yok mu idi? Bu havada yola çıkmasaydın! Diyerek kapıyı hızlıca 

padiĢahın yüzüne kapattı. Bahadır ġah bu sözleri iĢitip Fakirlerin haline acıyarak 

yürümeye baĢladı. Biraz gittikten sonra yine büyükçe bir evin kapısını çaldı ve 

evvelki sözlerini tekrar etti. Bu evin sahibi de: 

- Allah versin! Fakirleri baĢıma toplamaya vaktim yok! Dedi. Bir baĢka eve 

müracaat etti. Fakat ev sahibi onun ricalarına cevap vermedi bile. 

PadiĢah bıkıp usanmak bilmeyerek böylece otuz kadar evi dolaĢtı. Kimse 

onu kabul eylememiĢ, hiç bir ev sahibi haline sefil kıyafetine merhamet etmemiĢti. 

Nihayet köyün fukara mahallesine girerek yarısı yıkık gayet harap bir evceğizin 

kapısını çaldı. Ġçeriden nurani yüzlü ihtiyar bir adam çıkarak Bahadır ġah‟ın sözlerini 

dinledi. Pek acıyarak onu içeriye aldı. Beygirini de avluya koyup padiĢahın üstündeki 

elbiseleri çıkarttı. Kendi yırtık kürkünü ona giydirdi. Islak elbiseleri temizlemek için 

karısına verdi. Karı koca misafire ne yemek vereceklerini düĢündüler. Çünkü biraz 

kuru peynirle ekmekten baĢka bir Ģeyleri yoktu. Ġhtiyar sıkılarak eski bir tepsiye 

koyduğu peynir ekmeyi misafirine götürdü ve: 

- Misafir umduğunu yemez. Bulduğunu yer. Ne yapalım? Bundan baĢka 

yemeğimiz olsa verirdik. Kusura bakma! Deyip tepsiyi padiĢahın önüne bıraktı. 

PadiĢah fevkalade acıkmıĢtı. Peynirle ekmek ona o kadar tatlı geldi ki hepsini bitirdi 

ve odanın bir köĢesinde ev sahibinin serdiği ince ve yırtık yatağa uzandı. Sabahtan 

beri pek yorulmuĢ olduğundan incecik yatakta sarayındaki kaba ve yumuĢak 

döĢekten daha rahat uyudu. Ertesi gün, hava pek güzel açılmıĢ, güneĢ tatlı bir 

sıcaklıkla ortalığı aydınlatmıĢtı. 

PadiĢah ev sahibine veda ve teĢekkür etti. Cuma günü yine geleceğini 

söyleyip sarayına avdet etti. 

Bahadır ġah bu sergüzeĢti kimseye açmadı. Cuma günü olmuĢtu. Bütün 

vezirlerine ümerasına haber gönderip kendisiyle beraber gelmelerini emir etti. Büyük 
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bir alay ile arabalar, askerler ile köye girdi. Köy ahalisi sokaklara üĢüĢüp onu 

selamladılar. Herkeste bir telaĢ, zenginler fakiri kapıdan kovalayanlar, padiĢahı 

misafir etmek için hazırlık yapmaya baĢladılar. Her zengin padiĢahın arabasının 

kapısı önünde durmasını ve kendisine misafir olmasını heyecanla, hırs ile bekliyordu. 

Fakat alay muttasıl gidiyor, Bahadır ġah hiçbir zengine iltifat etmiyordu. Nihayet 

evvelce misafir olduğu viran evin önüne gelince, arabasını durdurdu ve içeriye girdi. 

Eski minderlerine oturup ihtiyara bir kahve yapmasını söyledi. Bi- çare ihtiyar ile 

karısı ne yapacaklarını bilmiyorlar ve sevinçlerinden ağlıyorlardı. Titrek elleriyle 

sade bir kahve yapıp, kırık fincanlarına doldurmuĢlar ve padiĢaha taktim etmiĢlerdi. 

PadiĢah kahvenin sade olmasından fakirlerin Ģekerlerinin bulunmadığını anlamıĢ 

fakat memnuniyetle acı kahveyi içmiĢti. Bitirince ayağa kalktı ve ahaliye; evvelce 

fakir kıyafetinde geldiği zaman zenginlerin nasıl muamele ettiklerini bu fakirden de 

nasıl hüsnü kabul gördüğünü kısaca anlattı ve herkesin önünde ihtiyara bir daha 

teĢekkür etti. Köyün zenginleri gerek mahcubiyetlerinden ve gerek korkularından 

yerin dibine geçmiĢlerdi.  

Büyük Türk padiĢahı ihtiyara istediği kadar para ihsan ederek köyün en 

güzel yerinde bir konak yaptırmasını söyledi. Sonra ilave etti: 

- Alicenaplığı elden bırakma, fakirleri unutma! 

Çocuk Dünyası, I(34), 31 TeĢrinievvel 1329 [13 Kasım 1913], s. 4- 6. 

5.1.45. Köylü ile Yılan 

Ahmet ağa, safdil köylü 

Merhametli, güzel huylu, 

Giderken yol üstünde 

Gördü bir Ģey kar üstünde. 

Bir yılan biçare donmuĢ, 

Mecalsiz, yere uzanmıĢ, 

Boynu bükük hareketsiz 

Zavallıcık pek takatsiz. 

Ahmet tutar bu yılanı, 

OkĢayarak bu hayvanı 
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Sevinç il eve koĢar. 

Ocak kenarına koyar. 

Odadaki bu hararet, 

Verir ona bir hareket 

Yine baĢlar ıslığına 

Akılıdır Ahmet ağa 

Davranarak baltasına 

Dörde böler bu düĢmanı 

Hiç bırakmaz takatini. 

Çocuk Dünyası, , I(34),  31 TeĢrinievvel 1329 [13 Kasım 1913], s.6- 7. 

5.1.46. Billur Tepe  

- 1-  

Vaktiyle Avrupa‟nın Ģimalindeki adaların birinde Jak namında iyi kalpli bir 

adam vardı. Bunun yedi tane evladı olup en küçüğü olan Jan mektepte gayet çalıĢkan 

evde ise çok usluydu. Jan‟ın en çok sevdiği Ģey masallar ve hikâyeler idi. Jan birkaç 

hikâye bilen birisine tesadüf edince hepsini söyletmedikten sonra yakasını 

bırakmazdı. 

Jan sekiz yaĢında iken orta halli bir çiftçi olan amcasının yanına tatil 

geçirmek için gitmiĢti. Jan burada diğer küçük çocuklarla beraber inekleri güderdi. 

Nikola namında ihtiyar bir çobanda ekseri bunlarla beraber gider ve hikâyeler 

anlatırdı. Nikola‟nın masal torbası dolu olduğundan az bir zaman sonra Jan‟ın en aziz 

bir dostu oldu kaldı. Nikola bilhassa ineklerin otladıkları dokuz tepeler ve vaktiyle 

yer altında yaĢayan cüceler hakkında pek çok masallar biliyordu. Devler tepeyi 

bırakıp gittikten sonra cücelerin nasıl geldiklerini ve nasıl yerleĢtiklerini tamamıyla 

anlatıyordu. 

Jan bu hikâyelerle o kadar meĢgul oluyordu ki artık bunlardan baĢka bir Ģey 

düĢünemezdi. Sözleri bile daima altın kupalar, billur pabuçlar cep dolusu paralar, 

elmaslar, beyazlara bürünmüĢ kadınlarla doluydu. Ġhtiyar Nikola çok defa kafasını 

sallayarak: 
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- Hey küçük Jan! Yine neler düĢünüyorsun? Diye sorardı. 

Mamafih Jan daima Dokuz Tepeler‟e gitmek ve oralarda Nikola‟nın 

kendisine anlattığı Ģu sözleri tecrübe etmek istiyordu. Bir gün ihtiyar çoban “Gerek 

kurnazlık gerek talih eseri olarak her kim cücelerden birinin külahını giyerse yerin 

dibine kolayca iner ve cücelere efendi olur.” Dedi.  

Gecelerin kısalıp gündüzlerin uzadığı mevsim geldi. Jan ve refikası hep bir 

araya toplanarak yenibaharın bayramını yaptılar. Bu sırada hikâyelerin her türlüsü 

anlatıldı. Bunları iĢiten Jan artık bir türlü rahat oturamıyor ve Dokuz Tepeler‟e 

giderek bütün bu hikâyeleri gözüyle görmek istiyordu. Nihayet gece hulul etti. Jan 

Nikola‟nın kendisine gösterdiği en yüksek tepeye çıkarak yattı uyudu. Jan tamamıyla 

sabit bir halde kaldı. Saat on oldu ve nihayet on ikiyi çaldı. Tam bu zamanda tepeler 

arasından bir takım Ģarkılarla karıĢık çan sedaları iĢitilmeye baĢlandı. Biraz sonra 

küçük cücelerin bir kısmının el ele tutuĢarak ortada döndükleri bir kısmının da çayır 

çimen üzerinde takla atarak binlerce maskaralıklar yaptıkları görülüyordu. 

Bütün bu manzaralar karĢısında Jan‟ı hafif bir korku aldı. Zira cücelerin 

yaptıkları gürültüleri iĢitebilen Jan cüce külahı giymemiĢ olduğundan bittabi 

kendilerini göremiyordu. Mamafih uyuyor gibi yaparak horlamaya baĢladı. Ara sıra 

göz aralığıyla etrafına bakıyorsa da mehtabın parlaklığına rağmen yine bir Ģey 

göremiyordu. 

Çok zaman geçmeden üç cüce oynayıp zıplayarak Jan‟ın yanına kadar 

geldiler. Jan‟ın orada yattığının farkına bile varmayarak esmer külahlarını havaya 

fırlatıp oynamaya baĢladılar. Nihayet içlerinden birisi arkadaĢının külahını yakalayıp, 

uzaklara attı. Güzel bir tesadüf eseri olarak külahta tam Jan‟ın baĢucuna düĢtü. ĠĢte 

bu zamandan itibaren Jan‟ın gözünün önünde bütün tatlı bir hayat belirdi. 

Sayılamayacak kadar çok olan cüceler yapmadıkları maskaralık bırakmıyorlardı.  

Bu üç cüce yavaĢça Jan‟a doğru ilerlediler. Onlar maharetleri sayesinde 

külahı Jan‟ın elinden kapabileceklerini ümit ediyorlardı. Fakat Jan külahı avucu 

içinde sımsıkı tutuyordu. Bunu yapamayacağını anlayan cüce aciz bir seda ile 

hayatının bağlı olduğu külahı kendisine iadesini rica ediyordu. Jan cevap verdi: 

- Hayır, küçük yaramaz. Sana külahını iade etmeyeceğim. Biraz sonra 

hepinizle beraber aĢağıya ineceğin ve yer altında nasıl yaĢandığını göreceğim. Sen de 

bana hizmetçilik edeceksin. Nafile iĢi uzatma. Ben de senin kadar hepsini biliyorum. 
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Cüce bütün bu sözlerden bir Ģey anlamamıĢ, hiçbir Ģey iĢitmemiĢ gibi sakin 

kaldı ve külahını alabilmek için tekrar yalvarmaya ve ağlamaya baĢladı. Jan derhal 

söze baĢlayarak: 

- Kâfi diyorum. Hadi bakalım, sem bana hizmet edeceksin. DüĢ önüme 

Ģöyle beraberce bir dolaĢalım. 

Bunun üzerine hemen eski Ģapkasını atarak küçük külahı kafasına geçirdi. 

Çünkü bütün saadetler o külahtaydı. Bir dakika kaybetmeden hizmetçisine biraz 

yiyecek ve içecek getirmesini emretti. Cüce bir rüzgâr süratiyle ortadan kayboldu. 

Çocuk Dünyası, I(33), 24 TeĢrinievvel 1329 [ 6 Kasım 1913], s. 4- 6. 

- 2- 

Biraz sonra elinde ekmek, süt ve nefis meyvelerle geri geldi. Jan cücelerin 

oyun ve eğlencelerini seyir ede ede yedi, ne vakit ki sabah horozu üç defa öttü, tarla 

kuĢunun sedası ortalığa yayıldı ve gündoğusundan güneĢin ilk aydınlıkları hafif hafif 

görünmeye baĢladı, herkes yavaĢ yavaĢ uyanarak çalılıklar arasına doğru 

uzaklaĢmaya ve tepelere açılarak bu küçük adamları içeri almaya baĢladılar. Zira 

etrafına dikkatle bakıyor ve her Ģeyi Nikola‟nın kendisine anlattığı gibi buluyordu. 

Bu sırada en yüksek tepenin üzerinde, gündüzleri ottan baĢka hiçbir Ģey görünmeyen 

bir yerinde parlak bir billur parçası göründü. Herkes oraya doğru çıkmaya baĢladılar. 

Billur parçası bir bardak gibi açıldı. Herkes bir bir bu kupanın içinden kayarak aĢağı 

iniyordu. Cüceler girdikten sonra kupa kapandı ve yine her Ģey eski halini aldı. 

Bu delikten hafifçe kayıp aĢağı inildiğinde büyük gümüĢ bir fıçı içine 

giriliyordu. Cüceler gayet küçük olduklarından bu fıçı onların binlercesini 

alabiliyordu. Jan ve hizmetçisi sairleri arasında indiler. Jan‟ı bir dev kadar büyük 

bulan cüceler keskin sesleriyle bağırarak Jan‟dan kendilerini çiğnememelerini rica 

ediyorlardı. Yoksa hepsi ezilirdi. Jan fıçıya inince göz kamaĢmasından bir vakitler 

etrafını göremez oldu. Duvarlar ve tavan her taraf inci ve elmaslarla iĢlenmiĢ olduğu 

halde parıl parıl parlıyordu. Biraz uzaktan iĢitilen latif bir mızıka sedası iĢitenleri 

bayıltacak kadar güzeldi. Ne olduğunu bir türlü anlayamayan Jan bu güzellikler 

arasında uyuyakaldı. Uzun müddet uyudu. Uyandığı zaman kendisi hatırına bile 

getiremeyeceği kadar güzel bir yatak içinde buldu. Odası gayet güzel, hizmetçisi ise 

elinde yelpaze baĢucunda bekliyor ve bu suretle sinekleri kovuyordu. Jan gözlerini 

açar açmaz küçük hizmetçisi ibrik ve havluyu getirdi. Hizmete baĢladı. Biraz sonra 
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ince ipekten yeni yapılmıĢ bir takım elbise ve bunun yanında zarif kırmızı kurdeleler 

ile süslenmiĢ, bir çift siyah bir çiftte camdan kunduralar getirdi. Sevincinden çılgın 

bir hale gelen Jan, yeni elbiselerini giydi. Hizmetçisi cüce hemen odadan fırlayarak 

biraz sonra elinde tepsi dolusu ekmek, süt ve leziz böreklerden mürekkep kahvaltıyı 

getirdi. Her Ģey Jan‟ın düĢündüklerinden bin kat daha güzeldi. Dünyada bir eĢi daha 

bulunmayacak olan itaatli hizmetçisi sair arkadaĢları gibi pek zeki olduğundan her 

Ģeyi derhal anlıyor ve hemen koĢuyordu. Bunun içinde bir baĢ iĢareti kifayet 

ediyordu.  

Jan‟ın odası gayet süslü kâğıtlarla döĢenmiĢ ve tavanda asılı duran bir elmas 

sayesinde tamamen aydınlıktı. Jan kahvaltısını bitirince hizmetçisi duvarda saklı olan 

küçük bir kapıyı açtı. Buradan altın ve gümüĢ takımlarını, sepet sepet paraları, 

mücevherat dolu kutuları, kıymettar taĢalı havi bir dolap görünüyordu. Bunlardan 

baĢka gayet pahalı ve yaldızlı kitaplar, levhalar da vardı. Jan uzun müddet bu güzel 

Ģeyleri seyretmekle geçirdi. Öğle üzeri çanlar çalındı ve Jan‟ın hizmetçisi: 

- Efendi, öğlen yemeğini yalnız mı yemek istersiniz yoksa tekmil 

arkadaĢlarla mı?  

Jan cevap verdi: 

- ġüphesiz herkesle beraber.  

Hizmetçi kendisini kıymettar taĢlarla süslenmiĢ, elmaslarla aydınlanmıĢ 

birçok salonlardan geçirerek yemek salonuna götürüyordu. Ötede beride bir takım 

cücelerin acele acele geçtikleri Ģuraya buraya sıvıĢtıkları görülüyordu. Jan bir aralık: 

- Hani nerede bu yemek salonu? Diye sormaya baĢlamıĢken, köĢeyi dönünce 

karĢılarına gayet büyük ve fevkalade mezin yemek salonu çıktı. Birçok cüce erkek ve 

güzel giyinmiĢ küçük kadınlar müteaddit kapılardan salona giriyorlardı. Herkes bir 

köĢeye çekilmiĢ bekliyordu ki birden bire salonun tabanı yarılarak gayet uzun ve 

fevkalade süslü bir sofra meydana çıktı. Sandalyeler kendiliklerinden gelip sofranın 

etrafına dizildiler. Artık herkes sandalyesine birer birer oturmaya baĢlamıĢtı. Bu 

sırada cücelerin en büyükleri Jan‟a doğru ilerleyerek kendisini selamlayıp sofraya 

davet etti ve en güzel kızların arasına oturttu.  

Salonun bir köĢesinde duran mızıka takımı, güzel güzel parçalarla salonu 

çınlatmaya baĢlamıĢtı. 
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Çocuk Dünyası, I(35), 7 TeĢrinisani 1329 [20 Kasım 1913], s. 4- 5. 

- 3- 

Yer altında yaĢayan bu adamlar fevkalade Ģen ve alaycı olduklarından 

yemek herkesin güler yüzü ve türlü türlü latifeleriyle eğlenceler içinde yeniliyor ve 

cücelerin hiç birisi sandalyesinde rahat oturamıyordu. Mızıkanın ruh okĢayan 

parçaları arasında zarif kuĢlar uçuĢarak ötüĢüyorlar ve herkesin keyfini bir kat daha 

arttırıyorlardı. Bu kuĢlar cüceler tarafından pek büyük bir maharetle yapılmıĢ 

oyuncak kuĢlardı ki her biri hareketleriyle kendilerini canlı kuĢlardan ayırmak pek 

güç oluyordu. Cücelerin hizmetçileri bizim gibi çocuklardan olup bunlar her nasılsa 

cüceler tarafından zabıt edilmiĢ, artık evlerine dönemiyor ve cücelerden baĢka türlü 

giyiniyorlardı. Kar gibi beyaz gömlekleri, gayet zarif camdan kunduraları, baĢlarının 

üzerinde mavi külahları bir de bellerindeki gümüĢ kuĢaklarıyla pek Ģık 

görünüyorlardı. 

Sofrada iki saat kalındı. Cemiyetin en ileri geleni çanı çaldı, bunun üzerine 

herkes “Of!” diye bağırdı. Hemen sofra ve sandalyeler ortadan kayboldu. Herkes 

ayakta kaldı ve oyuna baĢladı. Jan‟ın iki tarafında bulunan kızlarda Jan‟ı oyuna 

alarak çekildiler. Bu halde iki saat kadar devam etti. Jan cücelerin yanında kaldığı 

müddetçe her gün öğleden sonra bu kızlarla eğlendi.  

Oyun bitti ve herkes iĢi baĢına dağıldı. AkĢam yemeğinden sonra da yine 

böylece eğleniliyor ve bilhassa saf, yıldızlı gece yarısında açık havaya çıkarak orada 

vakit geçiriyorlardı. Ġlk haftayı Jan yalnız odasından yemek salonuna gidip gelmekle 

geçirdi. Fakat biraz sonraları hizmetçinin delaletiyle her tarafı gezmeye ve her Ģeyi 

görmeye baĢladı. Orada öyle gezinti yerleri vardı ki insan saatlerce gezinir ve sonunu 

bulamazdı. Tepe hariçten pek küçük görünüyorsa da içi çok büyüktü. Çayırlar, 

tarlalar, tepeler, göller pek güzel ağaçlarla süslenmiĢ zarif adacıklar vardı. Çiçekler o 

kadar latif kokuyor ve kuĢlar o kadar ötüyordu ki Jan arz üzerinde bunun bir mislini 

görmemiĢ hatta söylendiğini bile iĢitmemiĢti. Hava gayet açık güneĢte parlak olduğu 

halde yakıcı bir hararet yerine latif bir serinlik hüküm sürüyordu. Gölün dalgaları 

oldukça büyüktü. Fakat bundan hiçbir tehlike memul değildi. Gölde nazar-ı dikkati 

celbeden en büyük güzellik kuğu gibi yapılmıĢ olan kayıkların kendi kendilerine 

hareket ederek herkesi taĢımalarıydı. 

On aydan beri cücelerin arasında bulunan Jan, bir gün kayaların arasından 
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kar gibi beyaz bir takım Ģeylerin kayarak kaybolduklarını gördü. Bunu merak ederek 

hizmetçisine sordu: 

- Nasıl? Sizden hizmetçiler gibi beyazlar giyinmiĢler de var mıdır? 

Hizmetçi: 

- Evet, dedi. Fakat bunlar pek azdır. Yemekte ve eğlencelerde senede bir 

defadan fazla görünmezler. Ancak tepelerin büyük padiĢahının yevm-i mahsusunda 

meydana çıkarlar. Bu padiĢahta binlerce fersah derinliklerde ikamet eder.  

Bunlar cücelerin en ihtiyarlarıydı. Bunların bir kısmı binlerce senelere 

yaĢamıĢlar ve her Ģeyi bilirlerdi. Kendilerine “Akıllılar” denirdi. Bunlar odalarından 

ancak cüce çocuklarına ders vermek için çıkarlardı. Bunun için de büyük bir 

mektepleri vardı. Ertesi sabah Jan mektebe gitti ve orada gördüğü manzaradan o 

kadar hoĢlanmıĢtı ki çok zamanlar oraya uğramaktan kendisini alamadı. Çocuklar 

burada okumak, yazmak, hesap etmek, hikâyeler söylemek gibi birçok Ģeyler 

öğreniyorlar ve birçok zarif eĢya yapmasını öğreniyorlardı.  

Jan bütün bu güzellikler arasında kendi memleketini düĢünmeye lüzum 

görmeden uzun müddetler kaldı. Oyun oynadığı arkadaĢları arasında en sevdiği 

lepiska saçlı küçük bir kız Elizabeth Karaben‟di. Bu kız kendi köyünden gelmiĢ ve 

köy papasının kızıydı. Kendisini cüceler dört yaĢındayken kaçırmıĢlardı ki Jan‟da 

bundan bahsedildiğini birçok defalar iĢitmiĢti. Mamafih Elizabeth‟i cüceler 

kaçırmamıĢtı. Kız onların eline Ģöyle düĢmüĢtü: 

Bir yaz günü sair çocuklarla beraber tarlalar arasında koĢup eğleniyordu. 

ArkadaĢlarıyla böylece eğlenip dururken Elizabeth, Dokuz Tepeler‟de uyuya kalmıĢ 

ve arkadaĢları da kendisini unutup gitmiĢlerdi. Elizabeth gece yarısı uyanınca 

kendisini cüceler arasında buldu. 

Çocuk Dünyası, I(36), 14 TeĢrinisani 1329 [27 Kasım 1913], s. 3- 4. 

- 4- 

Jan‟ın Elizabeth‟i bu kadar sevmesi onun yalnız kendi köyünden olduğu için 

değildir. Aynı zamanda Elizabeth açık mavi gözleri, kıvırcık lepiska saçları ve latif 

tebessümüyle gayet güzel bir kızdı.  

Zaman farkına varılamayacak bir süratle geçiyordu. Jan on sekiz yaĢına 

girmiĢ, Elizabeth ise on altısındaydı. Jan‟ın en ziyade hoĢlandığı bir Ģey varsa o da 
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Elizabeth ile yalnızca gezmek oluyordu. Zira Elizabeth hemen her tarafı güzelce 

tanıyor ve Jan‟ı gezdirmek için hizmetçinin refakatine lüzum kalmıyordu. Jan ne 

kadar mesut ve Ģen ise arkadaĢı Elizabeth o kadar mahzun duruyordu. Çünkü o 

yeryüzünü, orasını aydınlatan güneĢi, saf gecelerin parlak yıldızlarını düĢünüyordu. 

Bir gece yarısı yine böylece birlikte gezinirlerken cücelerin içeri girmesi için açılan 

tepenin ağzından gelen horoz ötüĢü iĢittiler. Bu sırada Elizabeth kollarını Jan‟ın 

boynuna dolayarak: 

- Aziz Jan. Burada her Ģey güzel. Herkes mesut. Cüceler gayet nazik 

kimseler. Bana henüz hiçbir fenalık etmediler. Fakat yukarılarını, köyümüzü, Ģefkatli 

annemi görmek istiyorum. Sana yalvarıyorum. Bir çaresini bularak beni buradan 

kurtar, diyerek yalvarmaya baĢladı. 

Jan bu sözler üzerine bu vakte kadar hissetmediği bir takım düĢüncelerle 

mütehassıs olmaya baĢlamıĢtı. Elizabeth kalbinde pek acı bir surette doğan 

memleket, vatan aĢkıyla ilave etti: 

- Bir gün daha fazla kalmak istemiyorum. Beni burada kimse tutamaz. 

Elizabeth bu son sözleri söylerken bal mumu gibi sararmıĢtı. Çünkü o da düĢünerek 

anlıyordu ki cüceler arasında bir hizmetçiden baĢka bir Ģey olmayan kendisi daha 

onlara elli sene hizmete mecburdu.  

- Babam, annem öldükten sonra benim buradan çıkmaklığım neye 

yarayacak? Elizabeth, diyordu. ArkadaĢlarımın saçları ağaracak, sen de 

ihtiyarlayacaksın. 

 Hiç düĢünmediği ve düĢünmek bile istemediği bu sözleri iĢiten Jan 

fevkalade mükedder oldu. Fakat yine Elizabeth‟i muktedir olduğu kadar teselliye 

çalıĢtı ve sabaha kadar planlar tertibiyle uğraĢtı. Neticede kararını verdi ve 

sabahleyin hizmetçisini göndererek cücelerin en ileri gelenlerinden altı kiĢiyi çağırttı. 

Kendilerine Ģöylece açıldı: 

- Aziz dostlarım, benim buraya bir esir gibi değil içinizden birisinin efendisi 

olarak geldiğimi bilirsiniz. Bu vakte kadar tamam on sene siz bana hürmet ve 

muhabbet ettiniz. Bunun için de hepinize teĢekkürler ederim. Fakat bugün size 

edeceğim bir rica var ki kabul etmenizi isterim. Sizin hizmetçiler arasında benim pek 

çok sevdiğim, bir kız vardır. Onu bana veriniz ve ikimize buradan gitmek üzere 

müsaade ediniz. Zira ben güneĢin parladığı ve tarlaların sürüldüğü memleketlere 
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dönmek istiyorum. 

Jan‟ın sözlerinde bir Ģiddet olduğundan cüceler mütereddit bir halde 

pabuçlarının burnuna bakarak sakin kalıyorlardı. Ġçlerinden en ihtiyarı: 

- Efendi! Siz bizim elimizde olmayan bir Ģeyi istemiĢ oluyorsunuz. Bizde 

cari olan kanun mucibince hizmetçiler muayyen zamanlarını ikmal etmeyince 

burasını terk edemezler. Sizi sevip hürmet ettiğimizden istediğiniz her Ģeyi yapmakta 

gecikmeyiz fakat size Elizabeth‟i veremeyiz, dedi. Jan hiddetli bir seda ile cevap 

verdi: 

- Siz buna mukaddersiniz ve Elizabeth‟i bana vereceksiniz! … Çıkınız ve 

yarına kadar düĢününüz! 

Ertesi günü altı cüce Jan‟ın önüne geldikleri zaman Jan, kendilerine dargın 

bir çehre ile baktı ve hatta selamlarını bile iadeye lüzum görmeyerek sert bir seda ile: 

- Evet yahut hayır? Hepsi birden cevap verdiler: 

- Hayır! 

Jan kaçmak için birçok planlar tasavvur etti. Fakat hepsi boĢa çıktı. Bundan 

sonra artık bu vakte kadar sevdiği bu küçük mahlûklara nefretlerle bakmaya baĢladı. 

Sofralarına ve oyunlarına gitmez oldu. Günden güne hüzün ve kederler içine düĢtü. 

Bir gün yine böyle kederini dağıtmak için mahzun mahzun gezinirken yolu üzerinde 

tesadüf ettiği iki taĢı birbirine vururken büyükçesini kırdı. Kırılan taĢın içinden bir 

kurbağanın çıktığını gördü. Hemen bu çirkin hayvanı yakaladı ve cebine koydu. 

“Hah Ģimdi Elizabeth‟imi alacağım” diyerek eve koĢtu. Odasına gelince kurbağayı en 

kıymettar bir hazine gibi süslü bir gümüĢ kutu içine yerleĢtirdi. 

Jan‟ın bu derece sevinmesine baĢlıca sebep yer altı insanlarının fena 

kokulara, fena manzaralı hayvanlara hiçbir zaman tahammül edemeyip hemen 

bayıldıkları, azap çektikleri ve böyle çirkin hayvanlar sayesinde onlara her Ģeyi 

yapmanın kabil olduğu hakkında çoban Nikola‟dan iĢittiği sözlerdi. Kutuyu 

odasından alarak çıktı ve tenha bir köĢede rastladığı iki cücenin yanında durdu. Jan 

bunların yanına yaklaĢınca her ikisi de inleyerek yere yuvarlandılar ve yakınlarında 

durduğu müddetçe ağlayıp kıvrandıklarını gördü. 

Çocuk Dünyası, I(37), 21 TeĢrinisani1329 [4 Aralık 1913], s. 5- 6- 7. 

- 5- 
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Elindeki kutunun Ģiddetinden pek memnun kalan Jan, ertesi sabah tekmil 

ileri gelenleri, kadın ve çocuklar ile odasına çağırdı. Kendilerine yegȃne bir teklifi 

reddettiklerinden dolayı hepsini azarladı ve: 

- ĠĢte size son defa olarak söylüyorum. Bir daha düĢününüz. Eğer yine hayır 

diyecek olursanız cehennem azapları kadar büyük azaplar içinde kalacaksınız. 

Cüceler uzun müddet düĢünmeye lüzum görmeyerek ittifak ile birden: 

- Hayır, cevabını vermekte gecikmediler ve bu sözü söylerken hepsi 

gülüyorlardı. Kendisiyle alay edildiğinden çok kızan Jan, hemen koĢarak çalıların 

arasına sakladığı kutuyu aldı ve daha henüz yüz adım uzaktaydı ki, cücelerin hepsi 

yıldırımla vurulmuĢçasına yere düĢerek inlemeye ve büyük azaplar çekiyormuĢçasına 

kıvranmaya baĢladılar. Cümlesi ellerini Jan‟a doğru uzatarak: 

- Merhamet, merhamet… Sizde bir kurbağa olduğunu anladık. Bundan 

kurtulamayacağımızı da biliyoruz. Rica ederiz onu götürünüz. Ne isterseniz hepsini 

yapacağız, diye yalvarmaya baĢladılar.  

Jan biraz daha üzdükten sonra kurbağayı aldı götürdü. Cüceler kalktılar. Jan 

altı ileri gelenden mâadasını gönderdi ve kalanlara: 

- Bu gece, dedi. Saat gece yarısıyla bir arasında Elizabeth‟le ben gideceğiz. 

Bana üç araba dolusu altın, gümüĢ ve mücevherat vereceksiniz. Odamdaki tekmil 

mobilyaları iki arabaya yükleyeceksiniz. Sizin en güzel saltanat arabasını altı tane 

güzel at koĢarak bana ödünç vereceksiniz. Bunlardan baĢkaca ne kadar hizmetçiler 

varsa hepsini azat edecek ve cümlesine altın ve gümüĢ vereceksiniz ki onlarda 

hayatlarında zengin yaĢasınlar ve baĢkaca bundan sonra hiçbir hizmetçinin yirmi 

yaĢından sonra burada hizmetçi olarak kalmayacağına dair bir kanun yapacaksınız. 

Büyükler. Jan‟ın tekliflerinin hepsini kabul ettiklerine dair söz verdiler. 

Bunun üzerine Jan kurbağayı toprağa ve pek derinlere gömdü. Cüceler uzun uzadıya 

çalıĢtıktan sonra her Ģeyi hazırladılar. Gece yarısı Jan ve Elizabeth gümüĢ fıçıya 

girerek Billur Tepe‟ye çıktılar. Yaz henüz baĢlamıĢtı. Bundan tamam on iki evvel 

Jan‟ın Billur Tepe‟ye girdiği gündü. Tepe açıldı ve onlarda bulutsuz ve temiz bir 

gecede semada parlayan yıldızları gördüler. Ay bu kadar senelik bir hasretten sonra 

yine gümüĢ gibi yıldızlarını bunların üzerine serpiyordu. Jan son defa olarak cücelere 

selam gönderdikten sonra kirli külahını baĢından alarak üç defa salladı ve cücelerin 

arasına fırlattı. Bu zamandan itibaren artık onları görmez oldu. Demin civcivli bir 
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kalabalıkla gözü önünde kaynaĢan Billur Tepe‟de artık çalılar, tarlalar ve yeĢil 

otlardan baĢka bir Ģey göstermiyordu. Bu sırada köyün saati de tam ikiyi çalıyordu. 

Sabahın saat dördünde ancak köye girebildiler. Jan‟ın doğduğu evin kapısı 

önünde durdular. Jan babasını, annesini, biraderi ve hemĢiresini gördü. Ġhtiyar köy 

papazı da beyaz takkesi ve eski siyah paltosuyla oradaydı. Jan kendisini ebeveynine 

tanıttı, Elizabeth de kendi ebeveynini kucakladı. Jan ile Elizabeth‟in izdivaçları günü 

hemen kararlaĢtırıldı. Adada bunların düğünü gibi bir düğün hiçbir vakit 

görülmemiĢti ve bundan sonra da görülmeyecekti.  

Jan ve karısı hayatlarını daima hayırlı iĢler iĢlemekle geçirdiler. Hastaneler, 

Darülacezeler yaptırdılar. Öldükleri zaman bütün memleket ağladı. 

Çocuk Dünyası, I(38), 28 TeĢrinisani 1329 [11 Aralık 1913], s. 7- 9. 

5.1.47. Fena Huylu Karı 

Evvel zamanda, kalbur zamanda bir adamın gayet fena huylu, aksi bir karısı 

vardı. Bu karı kocasını hiç dinlemez, sözlerine asla kulak asmazdı. Kocası erken 

kalkmasını tembih etse o akĢama kadar yatar. Uyu! Derse gözlerini kapamazdı. Bir 

gün karısına hiddetlenerek çıktı. Ormana gitti. Ormanda gezinirken orada, bir kör 

kuyu gördü. Kendi kendine dedi ki; “Bu karıdan çektiğim canıma tak dedi, acaba onu 

Ģu kuyuya atamaz mıyım? Bari bundan sonra ömrüm oldukça rahat ederim.” 

Kulübesine döndü, karısına: 

- Sakın karı Ģu ormandaki kuyuya gitme! Dedi. Kocasının her sözüne karĢı 

aksilik gösteren fena huylu karı: 

- Hayır. ġimdi ormana gidip, kuyuya bakacağım. Diye cevap verdi ve yola 

çıktı. Kocası arkasından yavaĢ yavaĢ giderek karı bakarken itti, kuyuya düĢürdü. 

Herif üç gün üç gece rahat rahat oturdu, uyudu, yedi içti. Dördüncü günü 

akĢamüstü subaĢında bir küçük Ģeytan görerek kulaklarından yakaladı ve dedi ki: 

- Nereden çıktın kâfir Ģeytan? Seni kör kuyuya götürüp atayım mı? 

ġeytan yalvararak cevap verdi: 

- Aman insanoğlu, beni kör kuyuya atma! Biz zaten oradan çıkıp kaçtık. 

Orada fena huylu bir karı var. BaĢımızın etini yedi. Bırak beni, sana büyük iyilikler 

ederim. Adam Ģeytanın yalvarıĢına karĢı acıdı, kendisini bıraktı. ġeytan adama dedi 
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ki: 

- Ġnsanoğlu, hadi seninle Bağdat diyarına gidelim, ben orada insanları hasta 

ederim. Sen de iyi ederek para kazanırsın. 

Adam buna razı oldu. Az zaman içinde Bağdat‟a vasıl oldular. Küçük 

Ģeytan, zengin bir tüccarın evine girip tüccarı, karısını, kızını ölüm halinde hasta etti. 

Hekimlerin hiç birisi dertlerine derman bulamadılar. Memlekete yeni gelen bizim 

köylü adamı çağırdılar. Adam, evin kapısından girer girmez Ģeytan öbür kapıdan 

kaçtı, hastalarda derhal iyi oldular. Köylünün Ģöhreti bütün Bağdat‟a yayıldı. Bu 

sayede birçok paralar kazandı. 

Bir zaman sonra Ģeytan adama dedi ki: 

- ArkadaĢ, artık kazandığın yetiĢti. Ben Ģimdi Bağdat‟ın en zengininin evine 

gideceğim. Sakın hastayı iyi etmeye gelme, eğer gelirsen seni de yerim. 

Zenginin dar-ı dünyada bir kızı vardı. Bir gün bu kız aklını bozdu. Gece 

gündüz haykırmaya baĢladı. Hiçbir hekim iyi edemediler. Yine yeni hekimi aradılar. 

Köylü adam bir kenarda gizlenmiĢti. Zenginin adamları, nihayet kendisini buldular 

ve yakalayarak doğruca zenginin huzuruna çıkardılar. Zengin emir etti: 

- Kızımı iyi et! Edemezsen ölümlerden ölüm beğen! 

Adam ne yapsın? Kızı iyi etmeye kalkıĢsa Ģeytan kendisini yiyecek, iyi 

etmese kellesi gidecek. DüĢündü, taĢındı nihayet Ģeytanı aldatmaya karar verdi. 

Zenginin hademelerine, cariyelerine evin penceresinin önünden “Fena huylu karı 

geldi, fena huylu karı geldi.” Diye bağırarak geçmelerini emir etti ve kendisi de 

hastanın baĢucuna gitti. ġeytan onu görünce hiddetlendi ve: 

- Burada ne iĢin var âdemoğlu? Ben sana gelme dememiĢ miydim? Diye 

söylendi. Mademki sen beni dinlemedin, dur, ben sana göstereyim! Adam cevap 

verdi: 

- Ben buraya hasta iyi etmek için falan gelmedim. Fena huylu karı kuyudan 

çıkmıĢ, buraya gelmiĢ, onu haber vermeye gelmiĢtim. 

Bu esnada zenginin uĢakları ve cariyeleri pencerenin önünden “Fena huylu 

karı geldi, fena huylu karı geldi.” diye bağrıĢarak geçmeye baĢladılar. 

ġeytan ĢaĢırdı ve adama yalvarmaya baĢladı: 
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- Âdemoğlu, ben Ģimdi nereye gizleneyim? 

- Hadi!  Kalk, koĢ kör kuyuda saklan. O artık bir daha kör kuyuya gelmez. 

ġeytan kaçtı, kendisini kör kuyuya dar attı. Hasta iyi oldu, zengin kızını 

köylü adama verdi ve dünyada misli görülmemiĢ bir düğün yaptı. 

Çocuk Dünyası, I(36), 14 TeĢrinisani 1329 [27 Kasım 1913], s. 6- 7. 

5.1.48. Of Lala’nın Hikâyesi 

Zaman-ı evâilde bir oduncunun üç kızı varmıĢ. Bu kızların hepsi güzelmiĢ 

fakat en küçükleri müstesna güzelliklerdenmiĢ. Bu adamcağız gayet fakir olup 

akĢama yiyeceklerini ancak tedarik edebilirmiĢ. Her gün sabahleyin erkenden 

Unkapanı Köprüsü‟nün baĢında oturur, odun yardıracak müĢterileri beklermiĢ. Bir 

akĢam büyük kızı der ki: 

- Babacığım canım çok balık istiyor, inĢallah yarın Cenabıhak sana çok kar 

verirde bize balık alıp getirirsin. 

Babası da: 

- Evladım! Yarın her ne kazanırsam onunla size balık alırım, yarın senin 

kısmetine gideyim. Bakalım ne kazanacağım? Diye cevap verir.  

Ertesi gün adamcağız sabahleyin erkenden kalkar, Unkapanı Köprüsü‟nün 

baĢına gider, her vakit ki yerinde durur, müĢterinin gelmesini bekler. Saat altıya 

kadar bekler. Kimse gelip de “Gel baba, Ģu odunu yarıver.” Demez. Adamcağız 

mahzun olur. Oranın balıkçıları öğle yemeğini yemek için iskeleye çıkmıĢlar. 

Oduncu baba gidip balıkçılara der ki: 

- Kuzum, evlatlarım! Biriniz bana sandalınızla oltanızı veriniz de siz yemek 

yiyinceye kadar belki birkaç balık tutarım. 

Balıkçıların hiçbirisi aldırmaz. Ġçlerinden bir tanesi: 

- Baba, benim sandalımla oltamı alda ben gelinceye kadar ne tutarsan 

bahtına! Der. Zavallı adam: 

- Hay Allah razı olsun oğlum! Cenabıhak seni de sevindirsin, diyerek hemen 

sandala atlar. Epeyce kenardan açılır, oltayı denize atar. Bir müddet sonra oltanın 

sallandığını hisseder. Hemen çekmeye baĢalar. Oltanın ucunda gayet güzel bir balık 

görünür. Balığı çıkarır, oltayı tekrar denize atmaya meydan kalmadan balıkçı 
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iskeleye gelip: 

- Haydi baba! Artık yeter gel. Ben yemek yedim, diye haykırmaya baĢlar. 

Zavallı oduncu bir balıkla iktifa ederek iskeleye gelmeye mecbur olur. 

Ġskeleye çıkar, balıkçı sorar:  

- Baba, iyi balık tuttun mu? Oduncu dahi: 

- Evladım Ģu bir tane balığı tuttum, diye gösterir. Balıkçı doğru sözlü 

insaniyetli bir adammıĢ. Balığı gördüğü zaman: 

- Baba! Senin talihin varmıĢ, bu balığı iki aydır biz arıyoruz da 

bulamıyoruz. Bunu padiĢah istemiĢti. Doğru saraya götür. PadiĢahtan ihsan alırsın, 

der. Oduncu sevinerek: 

- Eksik olma evladım, Allah senden razı olsun, diye baltasının ucuna balığı 

takar, omuzuna alır, saray doğru gitmeye baĢlar. Sarayın kapısına gelir. Kapıcılara: 

- PadiĢahın huzuruna çıkacağım, der. Kapıcı: 

- Hadi iĢine git! Bu kıyafetle padiĢahın huzuruna çıkacaksın? Diye 

adamcağızı paylar. Oduncu der ki: 

- Canım oğlum, ben padiĢahın iki aydır arattığı balığı getirdim. Kendim 

gidip vereceğim, salıver beni içeriye! 

Kapıcı ile kavga etmeye baĢlarlar. PadiĢahta kapının üzerinde bir camlı oda 

varmıĢ, orada oturmak için henüz odaya girmiĢ imiĢ. Kapının önünde bir gürültü 

duyar. Haremağasını gönderip gürültünün sebebini sordurur. Haremağası keyfiyeti 

anlar, gelir der ki: 

 

- PadiĢahım! Bir oduncu gelip huzurunuza çıkmak istiyor. Kapıcı da 

çıkmasına mani oluyor. Gürültü bundan ibaret! PadiĢah: 

- Canım bırakın gelsin, bakalım ne istiyor? Der. Haremağası gidip oduncuyu 

alarak padiĢahın huzuruna getirir. PadiĢah: 

- Baba! Ne istiyorsun? Diye sorar. Oduncu dahi: 

- ġevketlim! Senin istediğin balığı tuttum. Getirdim, der. PadiĢah bakar ki 

hakikaten kendi arattığı balık… Memnun olur, oduncuya yüz lira ihsan eder. Oduncu 

sevincinden çıldırmak seviyesine gelir. Hemen padiĢahın boynuna sarılıp öpmek 



 

252 

 

ister. Yaverler oduncunu bu hareketine mani olurlar. Adamcağız dua ve sena ederek 

saraydan çıkar. Tenha bir virane bulur yere oturur. Koynundan eski paçavralarla bir 

de iğne iplik çıkarıp torba gibi çeker. Doksan dokuz lirayı diktiği torbaya kor, bir 

lirasını alıp doğru balık pazarına gider. 

Bir okka uskumru balığı alır. Soğan, maydanoz, kömür, gaz, yağ, sirke 

velhasıl her ne lazımsa cümlesini alıp sevinerekten evine gelir. Kızlar babalarının 

elinde balığı görünce sevinçten ne yapacaklarını ĢaĢırırlar. Biri ateĢ yakar, biri balığı 

ayıklar. Birisi de hem soğan salatası yapar, hem de balığa piyaz hazırlar. Balığı 

güzelce ızgara yaparak güle oynaya yerler. Cenabı hakka Ģükür ederler. Oduncu baba 

padiĢahın verdiği yüz liradan kızlarına hiç bahsetmez. O gece ortanca kızı der ki: 

- Babacığım, ablamın talihine gittin. Balık parası kazandın. Benim talihime 

git de bakalım kazanabilecek misin? Hem bize bu kadar balık az gelir. Yarın gece de 

getirirsen iĢtiha ile yeriz olmaz mı? Babası dahi: 

- Kızım senin talihine de inĢallah yarın giderim, hatırın kalmasın. 

Kazanırsam yine size balık alıp getiririm, diye cevap verir. Kızlar sevinirler. Ertesi 

gün adam sabahleyin kalkar, Unkapanı Köprüsü‟nün baĢına gelip bekler. Yine kimse 

Ģu odunu yar demez. Balıkçılar yemek yemek için iskeleye çıkarlar. Oduncu 

sandalını veren balıkçıya: 

- Oğlum sen yemek yiyinceye kadar yine sandalını alayım mı? Der. Balıkçı 

dahi:  

- Hadi! Baba al da ben gelinceye kadar balık tut, diye sandalını oduncuya 

verir. Oduncu dünkü balık tuttuğu yere gider. Yine balığın aynını tutar. Tuttuğu 

balığı balıkçıya gösterir. Balıkçı: 

- Baba! Talihin ne yavermiĢ. Bunu yine padiĢaha götür, sana ihsan verir, 

der. Adamcağız bir gün evvelki gibi saraya gidip balığı padiĢaha verir. Yüz lira daha 

ihsan alır. Yine öteki liraların yanına kor. Bir lirasını alıp bozdurur. Bir gün evvel 

aldığı Ģeylerin aynını alıp, evine gelir. Kızlar sevinerek balığı piĢirirler, yerler. 

Allah‟a Ģükür ederler. Küçük kızı der ki: 

- Babacığım! Ablalarımın talihini gördünüz. Yarında benim talihime git 

bakalım. Kazanabilecek misin? Ben de balık isterim. Adamın canına minnet: 

- Olur, kızım. Yarında senin kısmetine giderim, der. 
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Derleyen: Hediye 

Çocuk Dünyası, I(37), 21 TeĢrinisani 1329 [4 Aralık 1913], s. 4- 5. 
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Ertesi gün yine oraya gider. Balıkçının kayığına biner, balıkları tuttuğu yere 

gelir. Oltayı atar, sallar sallar bir Ģeyler yok. Balıkçı iskeleye gelir, baĢlar bağırmaya: 

- Baba! Çabuk gel yeter artık tuttuğun balık. 

Adamcağız mahzun ve mükedder iskeleye gelir: 

- Oğlum, bugün balık tutamadım. Kısmetim yokmuĢ, der. Balıkçı da: 

- Ġki gündür tuttuğun yeter, zarar yok, deyip kayığa binip açılır. Zavallı 

oduncu küçük kızının talihsizliğinden pek müteessir olur. Köprünün altındaki ikinci 

dubanın üzerine çıkar, baltasına dayanır. “Offf offf!” diye ah eder. O anda deniz 

karıĢır, bir dudağı yerde, bir dudağı gökte bir Arap çıkar: 

- Benden ne istiyorsun, niye çağırdın? Der. Oduncu haritayı pusulayı ĢaĢırır: 

- Ben seni çağırmadım. Kendi kendime efkâr ettim, düĢünüyordum, der. 

Arap dahi: 

- Sen benim ismimi çağırdın. Of of, dedin. Benim ismim Of Lala‟dır. Ben 

de ne istiyorsun diye geldim. Sen niçin efkâr ettin, söyle bana? Der. Oduncu da 

baĢına gelen hallerin hepsini anlatır. Arap der ki: 

- Senin küçük kızın güzel mi? Oduncu: 

- Elbette evladım olduğu için bana güzel görünür, diye cevap verir. Of Lala: 

- Yarın küçük kızını bana getirip ver. Sana iki torba altın veririm, der. 

Oduncu dahi: 

- Peki, yarın getiririm inĢallah diyerek oradan ayrılır. Yine balık pazarına 

gidip evvelki gibi ufak tefek alıp eve gelir. Kızlar babamız bize yine balık getirdi 

diye sevinir. Neyse yerler, içerler, otururlar. Oduncu der ki: 

- Baksanıza çocuklar, bugün halanıza sokakta tesadüf ettim. Biçare çok 

ihtiyarlamıĢ, elimi öpüp beni bile evvelce tanımadı. Sonradan bildi ve dedi ki: 

- KardeĢim senin Allah bağıĢlasın üç tane kızın var. Benim hiç kimsem yok. 

Ne olursun küçük kızını olsun benim yanıma ver. Ben de küçük kardeĢinizi 
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götürmeye söz verdim. Yarın götüreceğim. Ne dersiniz? Kızlar ĢaĢırdılar: 

- Baba biz senin kardeĢin olduğunu bu zamana kadar hiç duymadık. ġimdi 

bu halamız nerden çıktı? Derler. Oduncu da: 

- Ben Ģimdiye kadar kendisiyle dargındım. Dün halini gördüm, merhamet 

ettim de onun için konuĢtum, deyince kızlarda inanırlar. Ertesi gün küçük kızın 

gitmesi kararlaĢır. Ertesi gün olur, küçük kız arkasına temizce bir entari giyer, 

kardeĢleriyle ağlayaraktan vedalaĢır, öpüĢür, babasıyla sokağa çıkar. Unkapanı‟na 

gelirler. Köprünün altındaki ikinci dubanın üstüne çıkarlar. Kız sorar ki: 

- Baba! Hani ya halama denizden mi gideceğiz? Babası dahi: 

- Kızım ben senin rahatın için çalıĢıyorum. Halan falan yok. ġimdi 

görürsün, diye cevap verir ve iki kere “Of of” diye bağırır. Deniz beyaz köpükler 

içinde karıĢarak Arap meydana çıkar. Kız korkusundan bayılacak hale gelir. Of Lala 

elinde iki torba altın getirir: 

- Aferin oduncu baba! Hem sözünde durdun hem de kızın fevkalade 

güzelmiĢ, diye torbaları verir. Kızı kucağına alır. “Kapa gözünü kızım!” der. Kız 

kapar gözünü. “Aç gözünü!” der. Açar. Kendisini mükemmel bir sarayda bulur. Her 

Ģey muntazam. Etrafına baktıkça sarayın intizamına hayran kalır. Of Lala der ki: 

- Kızım ne istersen emir et. Ben senin lalanım. Canın sıkılırsa sarayın içini, 

bahçeyi falan gez, bu saray her Ģey senin. 

 Kızda her tarafı gezer. Bahçeyi dahi gezerek gelir. Deniz kıyısındaki 

rıhtıma bir sandalye atar, oturur. AkĢam yemeğini de orada yer. Lala elinde bir 

bardak Ģerbet getirir: 

- Sultanım yemek üstüne Ģerbeti de iç! Diye kızın eline bardağı verir. Kızda 

alır, içer. Arası beĢ dakika kadar geçer. Kız sandalyede derin bir uykuya dalar. 

Ondan sonra sabaha kadar bir Ģey duymaz. Sabah olur gözlerini açar. Kendisini 

sarayın odalarından gayet mükellef döĢenmiĢ bir yatak odasında karyolada bulur. 

Gece oraya nasıl geldiğini hiç hatırlayamaz. Kız bu minval üzere ora da tamam altı 

ay oturur. Bir gün babasını kardeĢlerini düĢünüp bir “Ah!” çeker. Lala‟da oralarda 

geziniyormuĢ, hemen yanına koĢar: 

- Aman sultanım niçin ah çekiyorsun? Bir Ģeye ihtiyacın mı var? Bana 

söyle! Diye sorar. Kız dahi: 
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- HemĢirelerimle pederimi göreceğim geldi. Müsaade ediniz de gidip 

görüĢeyim, der. Of Lala dahi: 

- Sultanım bu gece düĢüneyim de yarın seni gönderirim, der. O gece yine 

eski minval üzerine yemeğini yer. ġerbetini içer sandalyenin üzerinde uyuya kalır. 

Bir müddet sonra Lala gelip gece yarısı olur. Deniz tarafından doğru bir mızıka sesi 

gelir. Birkaç sandal yalıya yanaĢır, içlerinden delikanlı rıhtıma çıkar: 

- Lala, sultanım uyudu mu? Der. Of Lala dahi: 

- Evet, Ģehzadem uyudu fakat bugün öyle mahzun idi ki halini görüp 

acımamak kabil değildir. Babasını kardeĢlerini göreceği gelmiĢ, benden müsaade 

talep etti. Ben de bu gece düĢüneyim, dedim. Ne dersiniz? Deyince, Ģehzade dahi: 

- Ah Lalacığım ben sultanı nasıl göndereyim? Ya bir akıl öğreten olursa ne 

yaparım? Der. Lalası: 

- Evladım o kız gayet saf, bir Ģeyden haberi yok. Korkacak ne var? Gider 

akĢama kadar oturur, akĢamüstü yine gelir. ġehzade biraz düĢündükten sonra: 

- Ah Lalacığım Âdemoğlu hilebazdır, kimse ermez fendine. Ben doğrusu 

korkuyorum. Fakat sen benim babam yerindesin, sözünü kıramam. Sabah erkenden 

gitsin, akĢamüzeri gelsin, sakın gece kalmasın, der ve yukarı sultan hanımın odasına 

çıkar. Sabah olur kız bir sevinçle uyanır. Lalasını çağırır: 

- Lalacığım beni gönderecek misin? Diye sorar. Lala dahi: 

- Sultanım göndereceğim ama gece kalmayacaksın. Kimse ile de görüĢme. 

Pederini, hemĢirelerini akĢama kadar gör, akĢamüstü gel. Ben seni ikinci dubadan 

alırım. Haydi süslen. Elmaslarını tak, ablalarına da hediye götür, der. Kız kalkar 

kemali meserretle giyinir, kuĢanır, takar takıĢtırır. HemĢirelerine de birer elmaslı broĢ 

alarak feracesini giyer, Lala‟nın yanına gider. Lalada bir torba altın alır. “Kapa 

gözünü sultanım” der, kız gözlerini kapar. “Aç gözünü sultanım.” Der, kız gözlerini 

açar. Kendisini Unkapanı Köprüsü‟nün ikinci dubasında bulur. Altın torbasını da 

kızın eline verir: 

- Hadi sultanım, Allah selamet versin. AkĢamüstü gel burada “off off” diye 

bağır. Ben gelir seni alırım, der. Kızda: 

- Sen merak etme lalacığım. Ben vaktiyle gelirim, diye oradan ayrılır. 

Hemen bir arabaya biner, evlerine gider. Orası fakir mahallesi olduğundan hiç araba 
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o sokağa girmezmiĢ. ġimdi fevkalade olarak bir arabanın gelmesi bütün komĢuları 

pencerelere koĢturur.  

Derleyen: Hediye 

Çocuk Dünyası, I(38), 28 TeĢrinisani 1329 [11 Aralık 1913], s. 3- 5. 
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Ablaları dahi pencereden bakarlar ki elmaslara gark olmuĢ bir taze, 

kapılarının önünde arabadan iner ve kapılarını çalar. Hemen kızların ikisi de koĢarlar, 

kapıyı açarlar. Kapıdan içeri o hanım girer. Hem de Ģu türlü serzeniĢte bulunur: 

- Hay altı ayda küçük hemĢirenizi ne çabuk unuttunuz? Bana yabancı gibi 

bakıyorsunuz. Kızlar om zaman kardeĢlerini tanırlar ve ağlayaraktan boynuna 

sarılırlar. Kimisi yaĢmağını çözer, kimisi feracesini çıkarır. 

Zaten güzel olan hemĢirelerini büsbütün güzelleĢmiĢ bulurlar. Kız getirdiği 

hediyeleri ve altın torbasını verir. Kızların meserretlerinden haykırıĢmalarını duyan 

bitiĢik odadaki acuze bir kadın hemen yeldirmesini arkasına alır, kızların evine gelir. 

Bu ihtiyar kadın kızların valideleri vefat ettikten sonra daima aralarından çıkmadığı 

için hem severler hem de valide bilirlermiĢ. Ġhtiyar içeri girer girmez, kız kalkar elini 

öper, ihtiyar dahi: 

- El öpenlerin çok olsun evladım. Ayol bu zamana kadar nerede idin? 

Halana diye gittin, bir daha görünmedin. Aaa… Üstüme iyilik sağlık, hiç böyle hala 

görmedim. Anlat bakalım yavrum. Nerelerde idin? Diye kızın önüne dikilir. Kız dahi 

nerede bulunduğunun doğrusunu anlatır. Acuze güya meraklanmıĢ gibi birkaç kere 

geğirdikten sonra: 

- A benim evladım. O sarayda lalandan baĢka kimse yok mu? Diye sorar. 

Kız dahi: 

- Hayır, yok. Bir lalam birde ben varım. BaĢka kimse yok. Cevabını verir. 

Acuze müstehziyane bir tebessümle gözlerini süzerek: 

- Baksana bana kızım. Senin saf kalbin böyle Ģeylere aldanır. Ama ben 

aldanmam. Benim gibi güngörmüĢ geçirmiĢ kadın bir vakitte aldanmaz, der. Kız bu 

lakırtıyı iĢitir iĢitmez yıldırımla vurulmuĢa döner: 

- Aman hanım nine o nasıl lakırtı? Der. Ġhtiyar dahi: 
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- Nasıl masıl ben bilmem. Gördüğüm hali doğru söylüyorum. Bakayım sen 

ne yiyip içiyorsun? Kız: 

- Ne canım isterse lalama emir ederim. PiĢirir, deniz kenarında masa üzerine 

hazırlar. Ben de orada yerim. Bir bardakta Ģerbet içerim. Kadın: 

- Ondan sonra yatağına mı gidersin? Kız: 

- Vallahi hanım nineciğim. Hiç kendim yatağıma gitmedim. Nasıl gittiğimi 

de bilmem. Kadın: 

- Gördün mü sefayı! Sen o Ģerbeti içmede bak olanları seyret. ġaĢkın kız altı 

aydır acaba ben nasıl yatağıma yatıyorum diye düĢündün mü? ġimdi sen bu akĢam 

git. O Ģerbeti içme. Bir bahane ile bir yere dök. Yine kendini uyur gibi yapda bak. O 

zaman benim sözümün haklı olduğunu anlarsın. Kız: 

- Peki, öyle yaparım. Bakalım ne olacak? Diye getirdiği altından biraz koca 

karıya verir. Bir müddet sonra babası da gelir. Onunla da görüĢür. Fevkalade rahat 

olduğundan bahisle babasının ellerinden öper. AkĢama kadar güle oynaya vakit 

geçirirler. AkĢamüstü babası bir araba getirir. Kız da ablalarıyla vedalaĢıp gider. 

Unkapanı köprüsünde arabadan iner. Ġkinci dubanın üstüne çıkar. “Of of!” diye 

bağırır. Deniz karıĢır, Of Lala çıkar: 

- Aferin sultanım sözünde durdun. Kapa gözünü der, kapar. Aç gözünü der, 

açar. Kendisini sarayında bulur. Bir müddet sonra lalası yemeğini hazırlar, getirir. 

Sultan yemeği yer. ġerbeti verir, lala oradan ayrılır. Kız hemen Ģerbeti denize döker. 

Kendisini uyur gibi sandalyenin üzerine bırakır. Lala gelir, kızı kucağına alır, 

karyolasına götürür, yatırır. DıĢarıya çıkar. Kız kendi kendine: 

- Dur bakalım, galiba hanım ninemin dediği çıkacak, diye vukuata muntazır 

olur. Saat altı raddelerinde uzaktan bir mızıka sedası iĢitir. Hemen karyolasından 

iner, pencereden bakar ki birkaç sandal. Ġçi erkeklerle dolmuĢ. Ellerinde meĢaleler. 

Öndeki sandaldan gayet güzel bir delikanlı, sandallar rıhtıma yanaĢır. Delikanlı çıkar, 

sairleri geldikleri tarafa dönüp giderler. Kız ĢaĢırır. Süratle karyolasına yatar. 

ġehzade: 

- Lala sultanım geldi mi? Diye sorar. Lala dahi: 

- Evet, Ģehzadem dediğim vakitte geldi, der. ġehzade: 

- Ah Lalacığım ben bu gece sultana itimat edip yanına gidemeyeceğim. 
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Ġnsanların hilesine akıl ermez. Ġhtimal bu gece hayatım tehlikededir, der. Lala: 

- ġehzadem bu kız senin bildiğin hilekârlardan değildir. Yine eski minval 

üzere Ģerbeti içti, uyudu. Ben de kucağıma alıp yatırdım, der. ġehzade emin olur. 

Doğru sultan hanımın yanına çıkar. Bir müddet kızın cemalini meftuniyetle seyreder. 

Sonra yatıp derin bir uykuya dalar. ġehzadenin uyuduğunu kız hisseder etmez hemen 

kalkar, karyoladan aĢağıya iner. BaĢuçlarında yanan altın Ģamdanı eline alır. 

ġehzadenin yüzünü iyice göreyim diye yüzüne doğru tutar. ġehzadenin güzelliğinden 

mütehayyir olup bin can ile âĢık olur. Muvazenesini kaybederek elindeki Ģamdanı 

eğer. Mumun bir damlası Ģehzadenin yanağında güzelliğine baĢkaca letafet veren bir 

“ben” varmıĢ. Onun üzerine damlar. ġehzadenin vücuduna bir alevdir istila eder. Kız 

ĢaĢırır. ġehzade uyanır: 

- Eyvah lala ben sana demedim mi? ĠĢte mahvoldum, diye bağırır. Lala 

imdada koĢar.  

- Ne oldun Ģehzadem? Der. ġehzade: 

- Ben sana demedim mi? Ġnsanoğlu hilebazdır. Kimse ermez fendine. Her 

kiĢi ne ederse yine kendi kendine. Gözüm görmesin sultanı fırına at. Benim canıma 

kıyan insanı vallahi istemem, der. Lala kızı tutar, yanmıĢ fırına götürür. Biçare kız 

hiç söz söylemez, yalnız ağlarmıĢ. Lala der ki: 

- Kız seni evladım gibi severdim. Sen herkesin sözüne uydun. ġehzadenin 

cemalini seyredeceğim diye tılsımı olan yanağındaki “ben”e mum damlattın. Bir sene 

daha sabredemedin. ġimdi benden sana iyilik, fırına Ģehzadenin yemini yerine gelsin 

diye bir sevgili koyunu var onu atayım. Seni bir memlekete götürüp bırakayım. 

Çünkü kasıt edemeyeceğim. Hemen koyunu yana fırının içine atar. Kızı kucağına 

alıp “Aç gözünü” der, kız gözünü açar. Kendisini bilmediği bir memlekette bulur. 

Derleyen: Hediye 

Çocuk Dünyası, I(39), 5 Kânunuevvel 1329 [18 Aralık 1913], s. 4- 5. 

- 4- 

Gece yarısı karanlıkta etrafı göremez. Zavallı kız kardeĢlerini görmeye 

gittiğine bin kere piĢman olur. Ağlayaraktan yürümeye baĢlar. Bir büyük ağaç 

görerek üzerine çıkar. Geceyi orada bin türlü endiĢe ile geçirir. Sabah olur, ağaçtan 

iner. Yürümeye baĢlar, birkaç saat yürüdükten sonra bir Ģehre dâhil olur. Geceden 
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beri meyusiyetle düĢüne düĢüne kendi kendine bir karar verir. ġimdi bu kararına 

muvafık icraya koymak için çare arar. Bir müddet daha gittikten sonra ihtiyar bir 

adama rast gelir. Kız mahcubiyetle sorar: 

- Baksanıza efendi peder! Burası hangi memleket? Ġhtiyar dahi: 

- Evladım burası Hint memleketidir. Sen yabancı mısın? Der. Kız: 

- Efendibaba ben garibim, kimsem yok. Sizden esir pazarını soracağım. 

Nerededir? Bana gösterir misiniz? Der. Ġhtiyar: 

- Evladım buranın esircisi benim. Arama, der. Güzel tesadüf benden ne 

istiyorsun? Cevabını verince kız: 

- Ben terbiyeli yere satılmak istiyorum. Zira terbiyem kıt olduğundan 

baĢıma daha çok felaket gelmesi muhtemel. Beni güzel bir yere satınız, der. Ġhtiyar 

bakar ki kız fevkalade güzel. Yüzlerle lira edecek. Sevinir: 

- Peki, kızım, seni istediğin gibi bir yere satarım. Hadi yürü gidelim, der ve 

birlikte yürümeye baĢlarlar. Epeyce yürüdükten sonra bir konağın önünde ihtiyar 

durur. Kapıyı çalar. Kapı açılır içeriye girerler. Kız konağın her tarafını mükemmel 

bulur. Müteaddit satılık köleler, cariyeler velhasıl kendisi gibi birçok talihsizlere 

orada tesadüf eder. Orada iki gece kalır. Üçüncü günü Hint padiĢahının sarayından 

iki haremağası gelip bir güzel cariye isterler. Esirci ne kadar cariyesi varsa gösterir, 

beğenmezler: 

- Bunlardan daha güzeli yok mu? Diye sorarlar. Esirci dahi: 

- Var ama biraz fiyatlıcadır, der. Haremağası: 

- Ne olursa olsun, güzel olsun da! Deyince esirci hemen gider. Oduncunun 

kızını getirir. Lalalar pek beğenirler: 

- Bunu kaç liraya satıyorsun? Diye sorarlar. Esirci de: 

- Üç yüz liradan bir para aĢağıya olmaz, der. Lalalar kızı pek beğendikleri 

için üç yüz lirayı verip kızı alırlar. Esirci kızı bir yalnız odaya götürüp der ki: 

- Kızım al bu üç yüz lira senindir. Kız dahi: 

- Babacığım ben parayı ne yapayım. Benim maksadım terbiye olmak. Bu 

para sana helal olsun, der. Esirci son derece memnun olur: 

- Hadi kızım git. Alla selamet versin. Cenabı Hakta seni memnun eylesin, 
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diye vedalaĢıp ayrılırlar. 

Kız lalalarla Hint padiĢahının sarayına gelir. PadiĢahın huzuruna çıkarırlar. 

PadiĢah kızı pek beğenir: 

- Hadi götürünüz de iĢinin neden ibaret olduğunu kendisine gösterin. 

Kızı oradan baĢka bir odaya götürürler. Odanın içi siyahilerle döĢenmiĢ, 

siyah perdeler asılmıĢ, köĢede bir karyola içinde mumya gibi sarı bir taze inim inim 

inliyor. Kızı götüren cariye yatağın yanına gider. Der ki: 

- Sultan hanım istediğiniz gibi güzel cariyeyi esircinin hanesinde baĢağa 

efendi bulmuĢ, getirdi. Emrinize amadedir. 

Sultan baĢını çevirir, bakar ve gayet ince bir seda ile: 

- Hakikaten güzel beğendim. Yelpazemi getiriniz, der. Hemen cariye gider 

inci bir yelpaze getirir. Yeni gelen kızın eline verir: 

- Senin vazifen sultan hanımı yelpazelemek, der. Odadan çıkar. Biçare kız 

hastanın baĢucuna geçer. Yelpazelemeye baĢlar. O yatakta ahh, off diyerek inler. Bu 

zavallı kız onu yelpazeler. Gece olur. Saat altıya kadar yelpazeler. Sultan: 

- Hadi kızım artık git yat, der. Sultanın odasına muttasıl bir oda varmıĢ. 

Kıza orada yatacaksın diye gündüzden göstermiĢler. Gider zavallı soyunur, yatar. 

Fakat gözüne uyku girmez. Kendi kendine düĢünür. “Acaba bu sarayda ne esrar var. 

Herkesin simasında bir gam ve keder nümayân olur. Matemleri mi var? Elbet yarın 

cariyelerden birine sorup öğrenirim.” Ertesi gün kalkar. Yine vazifesi baĢına gider. 

Öğle yemeği zamanı olur. Sultan kıza gidip yemek yemesi için müsaade eder. Kız 

öteki cariyelerle sofraya oturup yemek yerken sorar ki: 

- Rica ederim bu saraydaki matem nedir? Herkeste bir hüzün görüyorum? 

Orada bulunan cariyeler: 

- Sus sende dün geldin, bugün her Ģeyi anlamaya kalktın, senin ne vazifen? 

Cevabını verirler. Biçare kız susmaya mecbur olur. O gece dahi saat altıya kadar 

sultanı yelpazeler. Sultan yatması için müsaade eder. Kız odasına gider. Saat yediye 

kadar uyuyamaz. Bir müddet daha o yana bu yana döner. Tam uyuyacağı zaman 

“Ģark” diye kapı açılır. Kız uyur gibi yapar. Gözünün aralığından gelenin kim 

olduğunu anlamak için bakar. Kendisini esir pazarından gelip alan haremağasının bir 

tanesi olduğunu görür ki bu ağaya herkes baĢ ağa efendi diye ihtiram edermiĢ. Kız 
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kapısının bu ağa tarafından açıldığını görünce taaccüple kendisini uyur gibi gösterir. 

Arap içeri baĢını sokar. Ġki defa “Kız! … Kız! …” diye bağırır. Hiç ses çıkmayınca 

“UyumuĢ Ģeytan kız.” Der, kapıyı çeker. Kız kendi kendine “Acep bu adam beni ne 

yapacaktı gece yarısı. ġunun arkasından gideyim bakayım nereye gitti.” Der. Hemen 

yataktan kalkar salona çıkar. BaĢağa merdivenden iniyormuĢ. Kızda onu takip eder. 

Arap odasına gider. Bir dolap açar bir gümüĢ saplı kamçı, bir tabakta üç tane zeytin. 

Bir dilim kuru ekmek alıp dolabı kapar. Odadan çıkar, avluya iner. Kızda arkasından 

gider. Arap bahçe kapısını açar, bahçeye çıkar. 

Bahçe, saray bahçesinden ziyade viraneliğe benziyormuĢ. Her tarafını otlar 

bürümüĢ, bahçeye uzun müddet bakılmadığı yek nazarda anlaĢılıyormuĢ. Lala 

bahçede bir miktar yürüdükten sonra yerden bir mahzen kapağı açar. Kapağın 

içindeki merdivenden aĢağıya iner. Kızda arkasında iner. Lala bir odaya girer. Kızın 

kulağına ince bir seda gelir: 

- Lala yine mi geldin? Kız kapıdan içeriye bakar ki tavana saçlarından 

asılmıĢ bir delikanlı, mumya gibi sararmıĢ, o kadar zayıflamıĢ ki tarif olunur gibi 

değil. Lala hemen tavandan delikanlıyı indirir. Ekmekle zeytini verir. Zavallı çocuk 

aç kurt gibi ekmeğe sarılır, yer. Ondan sonra Lala: 

- Bre nabekâr (haylaz) daha uslanmadın mı? Diyerek elindeki kırbaçla 

delikanlı bayılıncaya kadar döver. Biçareyi baygın bir halde tavana asar. Kapıdaki 

kız iĢin hitam bulduğunu anlar. Laladan evvel koĢa koĢa odasına gelip yatar. Biçare 

kız yarı uyur, yarı uyanık sabahı eder. Sabahleyin yine vazifesi baĢına gider. Sultanı 

yelpazelemeye baĢlar. Sultan dahi her günkü gibi ah, of dedikçe kızın içi hun 

olurmuĢ. Kendi kendine düĢünür. “Acep akĢamki gördüğüm halleri söylesem mi? 

Yoksa sultanın matemi o delikanlıdan mı?” diye fikrinden geçirirken “Ne olursa 

olsun söyleyeyim.” Diye tekmil cesareti toplar. Sultana der ki: 

- Sultan hanım sizin haliniz ve sarayın matemi andıran hali nazar-ı dikkatimi 

celp edip cariyelere sordum. Beni payladılar ve bir Ģey söylemediler. Rica ederim. 

Sizi bu kadar yeise düĢüren hal nedir? Deyince sultan can u gönülden bir ah çekip: 

- Kızım mademki soruyorsun her ne kadar lakırdısı ile dahi fena oluyorsam 

da senden çok haz ettim. Söyleyeyim de meraktan kurtul! 

Derleyen: Hediye 

Çocuk Dünyası, I(40), 12 Kânunuevvel 1329 [25 Aralık 1913], s. 3- 5. 
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Bundan yedi sene evvel on dört yaĢında gayet kıymetli bir oğlum esrarengiz 

bir surette kayboluyordu. Aratmadığımız yer kalmadı. Her memlekete bir bölük 

asker gönderdik. Tam üç sene mütemadiyen arattığımız halde çocuğun nam ve 

niĢanından haber alamadık. Artık her tarafa gönderdiğimiz askerler “Bulamadık ve 

arayacak yer kalmadı” diye haber getirince o zamana kadar belki bulunur ümidiyle 

beklediğim evladımın, ciğerparemin bulunacağından katı ümit ederek meyusiyetle bu 

gördüğün hale uğradım. Dört sene oluyor ki yataktan hiç kalkmadım ve Ģimdiden 

sonra da kalkacağım yok.” Diye sultan ağlamaya baĢlar. Kız son derece müteessir 

olur. Der ki: 

- Sultanım yedi senedir kayıp olan evladınızı ben size bulurum! 

Sultan hemen kalkıp yatağının içine oturur: 

- Allah aĢkına söyle bulacağım dedin değil mi? Yoksa ben mi yanlıĢ 

anladım. Evladım nerede söyle bana çabuk söyle! Demesiyle kız der ki: 

- Sultanım benim tutup bağlayınız dediğim adamı tutup bağlarsanız o zaman 

oğlunuzu bulurum. Yoksa baĢka türlü korkarım! 

Sultan hemen padiĢaha haber gönderir. PadiĢah gelir, sultanı yatağın içinde 

oturur görünce hayrette kalır: 

- Aman sultanım bu ne hal nasıl kalktınız? Diye sorar. Sultan dahi kızın 

söylediğini padiĢaha anlatır. PadiĢah meserretinden ne yapacağını bilmez. Kıza der 

ki: 

- Kızım kimi bağlamamız lazımsa söyle de bağlatalım. Kız: 

- Efendim, baĢağa efendiyi bağlayınız, deyince padiĢah hayretle: 

- Sen deli mi oldun? Pederimden sonra ben onu baba bilirim. Böyle hezeyan 

olmaz. Benim lalamdan ne istiyorsun? Der. Kız dahi: 

- Siz bilirsiniz padiĢahım. O bağlanmadıkça ben Ģehzadeyi bulamam, der, 

keser. Sultan telaĢla: 

- Aman padiĢahım benim bile bağlanma mı arzu etse bağlayınız. Sonradan 

lalanızdan özür dilersiniz. Bizim evladımız bulunsun da tek varsın lala bağlansın! 

Der. PadiĢah dahi razı olur. Lalanın bir Ģeyden haberi yokken iki kuvvetli adam 
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getirip lalayı tuttururlar. Avludaki mermer direğe sıkı sıkı bağlatırlar. Lala ne 

olacağını bilmez. ġaĢkın ĢaĢkın etrafına bakar. Lalanın bağlandığını görünce kız 

meydana çıkar. Kız önden, padiĢah, sultan ve saray halkı arkasından yürürler. Kız 

lalanın yanına gelir. Yeleğinin cebinden bir anahtar çıkarır. O zaman lala iĢi çakar. 

Siması bembeyaz kesilir. Kız anahtarla lalanın dolabını açıp tabağın içindeki üç 

zeytini ve kuru ekmeği padiĢaha gösterir. 

- ĠĢte evladınızın gıdası bu kuru ekmekle üç tane zeytin! Der ve oradan 

bahçeye çıkarlar. Yedi senedir matemden kimse bahçeye çıkmamıĢ olduğundan her 

tarafını otlar kaplamıĢ. Otların arasından yürüyerek mahzen kapağının olduğu yere 

gelirler. Kız kapağı açıp merdivenden aĢağıya iner. Arkasından diğerleri de iner. 

Herkesin kulağına bir hazin seda gelir: 

- Lala Ģimdi artık gündüzde mi geliyorsun? Artık dayanamıyorum. 

Bir de padiĢah baĢını kaldırıp tavanda evladının asılı olduğunu görünce 

kendisi bir tarafa, sultan diğer tarafa yıkılıp kalırlar. Hemen haremağaları Ģehzadeyi 

baygın bir Ģekilde tavandan indirirler. PadiĢahı, sultanı ayıltıp Ģehzadeyi de alıp 

saraya gelirler. Hemen doktor celbiyle tedavisine ihtimam gösterirler. PadiĢah kıza 

sorar ki: 

- Kızım sen bu sırra nasıl vakıf oldun? Anlat bakalım. 

Kız da gördüğünün cümlesini birer birer anlatır. Herkes lalanın ihanetine 

hayrette kalır. PadiĢah cellada lalanın asılarak idamını emir eder. Bu suretle adalet 

yerini bulur. ġehzadenin hastalığı açlık olduğu için birkaç günde tedavisi kabil olur. 

PadiĢah kıza der ki: 

- Kızım dile benden ne dilersen? Ġstersen seni oğluma alayım. Yahut baĢka 

istediğin varsa ona vereyim. Ne ise arzun söyle! Kız dahi: 

- PadiĢahım sağlığınızı isterim. Mademki bana bir iyilik etmek arzu 

ediyorsunuz. Ben azat kâğıdından baĢka bir Ģey istemem. Beniz azat ediniz, der. 

Sultan o kadar yalvarsa da bir türlü kızı ikna edemez. Azat kâğıdını yazıp padiĢah 

mührünü basar. Kızın eline verir. Kız saray halkı ile vedalaĢıp çıkar. Doğru esircinin 

hanesine gider. Kapıdan içeriye girer. Esirci ĢaĢırır: 

- Kız niye kaçtın? Der. Kız azat kâğıdını gösterir. Esirci padiĢahın mührünü 

görünce öper baĢına kor, der ki: 
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- Kız üç günde ne yararlık gösterdin seni azat ettiler? Kız dahi: 

- Senin ne vazifen, sen beni daha terbiyeli bir yere sat. Ben orada terbiye 

olamadım, deyince esircinin canına minnet yüzü güler: 

- Olur, kızım. Sen merak etme. Ben seni bu sefer daha iyi yere satarım, der. 

Kız orada yine birkaç gün daha oturur. Bir gün Yemen padiĢahının sarayından bir 

haremağası gelip cariyelere bakar. Hiçbirisini beğenmez. Esirci der ki: 

- Ġstediğiniz gibi bir cariye var ama biraz pahalıdır.  

Haremağası “Ne olursa olsun!” der. Yine cariye üç yüz liraya satılır. Kızı 

baĢka odaya götürüp üç yüz lirayı verir. Kız der ki: 

- Babacığım ben parayı ne yapacağım. Fakat bu defa yolumuz uzak. Gurbete 

gidiyorum. Ne olur ne olmaz. Elli lira veriniz de yanımda bulunsun. Adam kıza elli 

lira verir. Kız haremağası ile yola revan olarak bir müddet sonra Yemen memleketine 

dâhil olur ve padiĢahın sarayına gelirler. 

Derleyen: Hediye 

Çocuk Dünyası, I(41), 19 Kanun- u Evvel 1329 [1 Ocak 1913], s.4- 5. 

- 6- 

Haremağası kızı padiĢahın huzuruna çıkarttı. PadiĢah kızı görünce: 

- Ay, bu ne kadar güzel, pek yazık, der. Haremağası dahi: 

- Efendim siz güzel olsun, ĢiĢman olsun dediniz. Bundan güzelini 

bulamadım, cevabını verir. PadiĢah: 

- Götür gözüm görmesin, deyince lala kızı alıp doğru has bahçeye çıkarlar. 

Bahçenin bir köĢesinde penceresiz, köĢk gibi bir Ģey varmıĢ. Haremağası gider onun 

kapısını açar. Kıza der ki: 

- Hadi içeri gir. 

Kız da içeri girer. Haremağası hemen kapıyı kapar, kilitler, gider. Kız 

kapının önünde bir müddet durur. Penceresi olmadığı için kız gözünü karanlığa 

alıĢtırır. Etrafına bakar ki odanın bir köĢesinde zincirlerle bağlı deli bir kız, önünde 

insan kemikleri yığılmıĢ. Kız hemen karĢı cihete geçip delinin tecavüzünden 

kurtulur. Cebinde bir çakısı varmıĢ, baĢlar duvarı oymaya. Gece uykusu gelinceye 

kadar iyice oyar. Sonra uyur. Sabah olur, kendisinin oraya geldiği saatte yine kapı 
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açılır, içeriye bir kız girer kapı kapanır. Kız delinin önüne doğru yürümeye baĢlar. 

Oduncunun kızı: 

- Kız buraya gel, sen deliden daha delisin. Niçin önüne gidiyorsun? Der. 

Yeni gelen kız bu sedayı duyunca sedanın geldiği tarafa doğru gider. Ġki kız biraz 

konuĢtuktan sonra duvarı oymaya baĢlarlar. Dört gün bu suretle geçer. Bunlar dört 

kız olurlar. Münavebe (nöbetleĢe) ile duvarı oyarlar. Bir baĢ çıkacak kadar 

büyütürler. Kızlarda açlıktan bayılmıĢlar. Hele deli açlıktan zincirleri kıracak gibi 

homurdanırmıĢ. Oduncunun kızı baĢını delikten çıkarıp bakar ki bulundukları yer 

zeminden üç adam boyu kadar yüksek, aĢağıda bahçıvan bir Ģeyler dikmekle meĢgul. 

Kız: 

- Bahçıvan, bahçıvan… Der. Bahçıvan baĢını kaldırıp kızı görünce hayretle 

sorar: 

- Kız senin orada ne iĢin var? Kız: 

- Kabahat eden cariyeleri buraya hapsediyorlar. Kuzum bahçıvan sana bir 

lira vereyim. Bana ekmek, peynir, sucuk, pastırma, gaz, kibrit bunların hepsini alıp 

getir. Bir lirada sana bahĢiĢ vereyim der. Bahçıvan razı olur. Ġki lirayı alıp gider. 

Biraz sonra istediklerinin hepsini almıĢ olduğu halde gelir. Kızlar bellerinden 

kuĢaklarını çıkarıp uç uca bağlarlar. AĢağıya sarkıtırlar, alınan Ģeyleri birer birer 

yukarıya çekerler. Bir miktarını yiyip karınlarını doyururlar. Bunlar bu minval üzere 

tamam kırk gün otururlar. Eksiklerini bahçıvana tamamlatırlar. Yerler, içerler, 

geceleri dahi def, zilli maĢa, darbuka çalaraktan zevk ü sefa ederlermiĢ. Kırk birinci 

gece gülüp oynaĢırken gazları söner, kibritleri de bitmiĢ olduğundan karanlıkta 

kalırlar. Daha da uykuları gelmemiĢ. Oduncunun kızı pencereden baĢını uzatıp bakar.  

- Çocuklar Ģurada bir aydınlık görünüyor galiba, bahçıvanın kulübesi. Gidip 

Ģu gazı yakalım, der. Cümlesi razı olurlar. KuĢaklarını çıkarıp birbirlerine bağlarlar. 

Kızın beline bağlayıp aĢağıya sarkıtırlar. Kız belinden kuĢağı çözüp koĢmaya baĢlar. 

Kız yürüdükçe aydınlık uzar. Bir saat kadar yürür. Bir de bakar ki bir dağın baĢında 

bir dev karısı oturmuĢ. Önüne bir ateĢ yakmıĢ üzerinde bir kazan kaynatıp duruyor. 

Kız geri dönmeye meydan bulamadan dev kızı görür. Kız bakar ki kurtuluĢ yok. 

Hemen koĢar, kadının boynuna sarılıp anacığım deyip elini öper. Dev karısı: 

- Eğer sen anacığım deyip elimi öpmeseydin seni Ģu kaynayan kazana atıp 

söğüĢ yapar, bir güzel yerdim. Kız: 
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- Anacığım bu kaynattığın kazanda ne var? Diye sorar. Dev dahi: 

- Bu memleketin padiĢahının kızı bahçede gezerken oğlum görüp âĢık oldu. 

Allah‟ın emriyle istedim. Benim oğluma vermedi. Bende bir evladımı mahzun ettiği 

için kızının bir gömleğini çalıp, sihir ile yedi senedir kızın aklını kaynatıyorum. Kız 

Ģimdi delidir. Her gün bir insan eti yiyor. Ġntikamımı aldım ama yedi senedir 

uykusuzum, der. Kız der ki: 

- Anacığım sen bana nasıl odun atıyorsun göster, yaparım. Sen uyu olmaz 

mı? 

Devin canına minnet. Kıza gösterir. Kız odunları kazanın altına atar. Sonra 

der ki: 

- Ben senin uyuduğunu nereden bileyim de gürültü etmeyeyim? Dev: 

- Ben uyuduğum zaman gözlerim cam gibi parlar, der. Oradan baĢının altına 

bir odun koyup üstüne yatar. Hemen gözleri cam gibi parlamaya baĢlar. Kız bakar ki 

dev uyudu. “Yarabbi sen bana Hz. Ali kuvveti ihsan eyle!” deyip kazanı tutar devin 

baĢından aĢağıya döker. O anda devin baĢı patlar, içinden beyni çıkıp yuvarlanmaya 

baĢlar. Kız hemen koĢar, devin beynini alıp belki lazım olur diye hemen koynuna 

koyar ve oradan gazını yakıp döner. Kızların bulunduğu köĢke gelir: 

- Beni yukarı çekin! Diye bağırır. Kızı yukarı çekerler. Kız hiç devden falan 

bahsetmez. Oturup yine çalarlar, gülüĢürlerken deli kız: 

- Aman beni niye buraya bağladınız? Kuzum beni çözünüz! Der. Kızlar deli 

lakırtı söylüyor, diye ĢaĢırırlar. Oduncunun kızı keyfiyeti biliyor ya der ki: 

- Kızlar deliyi çözelim, ortamıza alalım. Eğer bize hücum ederse biz kırk 

kiĢiyiz. Elbette bir kızla baĢa çıkarız. Cümlesi razı olurlar. Deliyi çözerler. Ekmek, 

peynir verip karnını doyururlar. Böylece sabahı ederler. 

Sabah olur yine bunlar çalgıyı, Ģarkıyı bırakmazlar. Haremağasının birisi bir 

kız getirir. Kapıyı açar. Bir de bu gürültüyü görünce korkusundan kapıyı kapar, tersi 

yüzüne döner. PadiĢahın huzuruna çıkar: 

- Efendim sultan hanımı cinler, periler basmıĢ. Çalıp çığırıp duruyorlar. 

Ġçerisi kalabalık, diye haber verir. Zavallı padiĢah mukadder olur.  

- Güya evladımın felaketi kendisine yetmiyormuĢ gibi bir de cinlerle mi 
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uğraĢacak. Bari gidip gözümle göreyim, diye haremağası ile beraber bahçeye çıkar. 

KöĢkün kapısını açarlar bir de içeriye bakarlar ki hakikaten gürültü kıyamet kopuyor. 

Sultan babasını görünce hemen ayağa kalkıp kapıya doğru gider. Der ki: 

- PadiĢah babacığım, beni buraya niçin zincirle bağladınız? Ben deli miyim? 

PadiĢah bakar ki kızı deliye benzemiyor. Hemen oradan tekmil kızlarla 

beraber kızını alıp saraya gelirler. Kızları hamamda yıkayıp temiz elbiseler 

giydirirler. PadiĢah kızlara sorar: 

- Kızımın aklını baĢına kim getirdi?  

Kızlar dahi: 

- Biz bilmeyiz, ablamız bilir diye oduncunun kızını gösterirler.  

Oduncunun kızı dahi ahvali bir bir nakil eder. Sultan, padiĢah memnun olur. 

Kıza der ki: 

- Kızım seni evlat edip sultanla beraber gelin edelim. Ne istersen emir et, 

der. Kız: 

- Ben azat kâğıdından baĢka bir Ģey istemem. Bir de Ġstanbul‟a gidecek bir 

gemiye beni bindiriniz. Ġstanbul‟a gideyim, der. Bakarlar ki kızı ikna edemeyecekler. 

Azat kâğıdını yazarlar verirler. O gün bir gemi kalkıyormuĢ. Kızı kaptana teslimen 

Ġstanbul‟a gönderirler. Kız Ġstanbul‟a vasıl olur. Doğru Unkapanı Köprüsü‟ne gelip 

ikinci dubanın üstüne çıkar. “Of of” diye bağırır. Deniz karıĢaraktan Of Lala 

meydana çıkar. Kızı görünce taaccüple: 

- Kızım sen buraya nasıl geldin? Diye sorar. Kız dahi: 

- Lalacığım Ģehzadem nasıl oldu? Der. Lala: 

- Ah sultanım Ģehzade ümitsiz bir halde. Bıraktığın gibi elan yatıyor, der. 

Kız der ki: 

- Kuzum lalacığım beni saraya götür de dünya gözüyle Ģehzademi bir daha 

göreyim. Lala: 

- Kızım seni evladım gibi severim. “Kapa gözünü!”, der. Kız kapar. “Aç 

gözünü!” der. Kız açar. Kendisini sarayın içinde bulur. Doğru Ģehzadenin yattığı 

odanın kapısına gelir, delikten içeri bakar. ġehzade karyolasında kukla kadar kalmıĢ. 

“Yanıyorum, ölüyorum.” Diye çırpınıp durur. Yanında müteaddit doktorlar tedavisi 
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ile meĢgul. Kız der ki: 

- Lala içeri gir de sor bakalım Ģehzadenin derdine hiç çare yok mu? Lala 

içeri girer, sorar: 

- Oğlum Ģehzadenin derdine çare yok mudur? Doktor der ki: 

- Vardır ama gayet güçtür. Yedi senelik sihirli su ile kaynanmıĢ dev baĢı 

Ģehzadenin vücuduna sürülürse o anda afiyet bulur. Lala çıkıp kıza söyler. Kız 

koynunda sakladığı devin beynini lalaya verip: 

 - Götür bunu çekmecemde buldum, diye söyle bakalım, bu mudur? Der. 

Lala götürüp: 

- Oğlum çekmecemde bir Ģey bulum. Acaba bu mudur? Der. Doktorlar 

bakarlar ki istedikleri beyin: 

- Lala bu zamana kadar niçin Ģehzadeye sıkıntı çektirdin? Çabuk hamamı 

yak! Derler. Hamamı yakarlar, Ģehzadeyi çarĢafla hamama götürürler. Köpük taĢında 

hem ılık su ile yıkarlar. Hem de vücuduna devin beynini merhem gibi sürerler. Üç 

gün devam ederler. ġehzadenin vücudu iyi olur. Bir gün lalasına der ki: 

- Lala benim sultanım nerede? Lala: 

- ġehzadem sen o zaman yemin ettin ben de fırına attım, der. 

- Lala nasıl kıydın iki canlı insana! Der. 

- ġehzadem inanmazsın göstereyim, diye, Ģehzadeyi kucağına alıp fırına 

attığı koyunun yanmıĢ kömürünü gösterir. Sonra yine yatağına getirir. Lala dıĢarı 

çıkar. ġehzade kendi kendine: 

- Sultan öldükten sonra bana dünya haram olsun, diye, baĢucundaki 

hançeriyle kendisini vururken hemen sultan içeri girip: 

 ġehzadem ben buradayım! Diye sarmaĢ dolaĢ olurlar ve ömürlerinin 

nihayetine kadar bahtiyârâne yaĢarlar. 

Derleyen: Hediye 

Çocuk Dünyası, I(42), 26 Kânunuevvel 1329[ 8 Ocak 1914], s. 4- 6. 

5.1.49. Tembel Oduncu 

Vaktiyle köyün birinde tembel bir oduncu vardı. Her gün yataktan kalkar 
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kalkmaz akĢama kadar keseceği odunu, devireceği ağaçları düĢünerek bu iĢten 

kurtulmanın çaresini arar, arar bir türlü bulamazdı. 

Bir gün sabah kahvesi içtikten sonra yine akĢama kadar çalıĢacağını 

düĢünürken birdenbire aklına bir plan geldi. Hemen kahveden falan vazgeçerek koĢa 

koĢa tanıdığı âlim bir adamın evine gitti. Kapıyı çalarak bekledi. Biraz sonra kapı 

yavaĢça açıldı. Saçı sakalı bembeyaz bir ihtiyar gülümseyerek karĢısına çıktı. Akıllı 

ihtiyar oduncunun derdini dinledikten sonra dedi ki: 

- Sen bir oduncusun. Onu anladık. Vazifenin güçlüğünden bahsediyorsun, 

hadi onu da kabul edelim. Seni bu iĢten kurtarmak kolay fakat idare edemezsen 

gösterdiğim kolaylık sonunda senin için tehlikeli, olur.  

Oduncu bu sözleri dikkatle dinledi. Sonra cevaben dedi ki: 

- Sen beni bu güç iĢten kurtar da nasıl olursa olsun, orasına Allah kerim. 

Ölüm nasıl olsa bir gün gelecek değil mi? Ha bir gün evvel gelmiĢ ha sonra! Ne 

bilirsiniz belki sizin düĢündüğünüz gibi olmaz. Bulacağınız kolaylık ne ise hem onu 

idare edebilirim de. Hem ölümden hem de bu odunculuktan kurtulurum, değil mi 

efendim? 

Akıllı adam biraz düĢündükten sonra: 

- Mademki sen her Ģeyi göze aldın, öyleyse seni odun yarmaktan kurtarmak 

için bir dev veriyorum. Her iĢini dev görecek. Fakat asıl mesele burada değil. Bilir 

misin? Sana evvelce de bu iĢin hakkında hayırlı olmayacağını söyledim. ĠĢte Ģimdi 

tehlikeli noktaya geldin. Eğer sen deve iĢ yetiĢtiremezsen o zaman o seni öldürür. 

Benim de deminden beri düĢündüğüm cihet buydu. Nasıl hala sözünde ısrar ediyor 

musun? Dedi. 

Oduncu gülerek: 

- Deve iĢ istediğinden çok. Tek o benim göstereceğim iĢleri yapsın. Ben ona 

dünya kadar iĢ bulurum, diyerek sözünde ısrar etti.  

Akıllı adamın kitapları arasından çıkardığı kalın, siyah bir kitaptan bir iki 

satırlık ibare okumasıyla oduncunun karĢısına bir dudağı yerde, bir dudağı gökte, 

kolları çam ağacı, bacakları servi gibi kocaman bir dev çıkınca zavallı tembel oduncu 

titreyerek devin yüzüne bakakaldı. Ne söyleyeceğini ne yapacağını unutmuĢ, adeta 

korkusundan küçük dilini yutmuĢtu. 
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Bu sırada dev gök gürlemesine benzeyen sesi ile: 

- ĠĢ buyur! Diye bağırdı. 

Oduncu bu sesten o kadar ürktü ki pek yavaĢ hatta iĢitilmeyecek derece 

yavaĢ bir sesle: 

- ġu karĢıki ormandaki ağaçları baĢtan aĢağıya kadar kes. Yerine büyük bir 

saray yap, diyebildi. 

Aradan beĢ dakika kadar bir müddet geçmiĢti ki dev o korkutucu sesiyle 

baĢının üzerinden kendisine: 

- ĠĢ buyur! Diye tekrar bağırdı.  

Zavallı oduncu ĢaĢırmakla beraber deve iĢ bulmanın pek güç bir Ģey 

olacağını derhal anlayarak bütün cesaretini topladı ve olanca sesiyle bağırarak: 

- Denizde ne kadar inci varsa hepsini çıkar ve bana getir, dedi.  

Dev uzaklaĢır uzaklaĢmaz bizim tembel oduncu da tabanları kaldırarak 

evine doğru deniz boyunca koĢmaya baĢladı. BeĢ dakika geçmeden yine devin “ĠĢ 

buyur” diye bağırdığını iĢitince dizleri tutamaz oldu. Gözleri karardı, korkudan 

zangır zangır titreyerek devin yüzüne bakmaya baĢladı. Devin gürültülü sesi bir daha 

kulaklarında çınladı: 

- ĠĢ buyur! Çabuk ol! 

Tembel oduncu sağına, soluna, arkasına, önüne baktı. Aksi gibi aklına hiçbir 

Ģey gelmiyordu. Ġçinden “ġu akıllı dedikleri adam nereden aklıma geldi? Yandım 

baĢıma böyle bir bela buldum.” Derken birdenbire sevinçle gözleri parladı. Deve 

hitaben: 

- Dev baba! ġu benim küçük köpeğimin kuyruğunu düzelt. ĠĢte sana kolay 

bir iĢ. 

Dev köpeğin kuyruğunu dibinden ve ucundan bir değneğe bağladı. Epeyce 

sonra düzeldiğine emin olarak ipleri çözdüğü vakit kuyruğun eskisi gibi kıvrıldığını 

görünce kızararak tekrar değneğe bağladı. Bırakınca yine kuyruk kıvrılmasıyla 

hiddeti fazlalaĢmakla beraber bu iĢin hakkından gelemeyeceğini anlayarak oduncuya: 

- Eğer sen kuyruğun düzelmesinden vazgeçersen ben de seni öldürmem, 

dedi.  
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- Oduncu bu teklifi kabul etti ve dev hemen ortadan kayboldu. Oduncu 

ölümden kurtulduğundan sevinçle baltasına sarılarak koĢa koĢa yine eski iĢinin 

baĢına gitti. 

Çocuk Dünyası, I(38), 28 TeĢrinisani 1329 [ 11 Aralık 1913], s. 5- 7. 

5.1.50. Padişahın Bir Sergüzeşti 

Pek eski zamanlarda Hindistan‟da büyük bir Türk hükümeti kuran Bahadır 

ġah, çok defa tebdil olarak gezmeye çıkardı. 

Bahadır ġah böyle gezmeye çıkarken daima pek uslu olan katırına binerdi. 

Bundan katırda çok hoĢlanırdı. Çünkü efendisini istediği gibi gezdirir ve nihayet 

yavaĢ yavaĢ dönerek saraya gelir ve yemi bolca hak ederdi. PadiĢah tebdil olurken o 

kadar kendisini değiĢtirmeye çalıĢırdı ki kendisini vezirleri bile tanıyamazdı. Beyaz 

ve geniĢ bir bornoza sarınır, zengin tacirlere mahsus kavuğu baĢına geçirir, terlikleri 

ayağına koyarak katırın üzerinde ayaklarını sallar dururdu. O halde ki kendisine bir 

güzellik veriyordu. Bahadır ġah memleketin bu güzelliğini seyrede ede, kendisinden 

adalet isteyen, memleketler bekleyen milleti düĢünerek çok uzaklara gitti. O kadar 

uzaklara gitti ki artık büyük Ģehrin en yüksek evleri, minareleri bile görünmez oldu. 

GüneĢ çoktan batmıĢ olduğundan gök kararmıĢ, Recep ayı uzaktaki dağların 

üstünden çıkmıĢtı. Semada yıldızlar birer birer parlamaya ve o zamana kadar Türk 

heybetinden baĢka bir Ģey görmemiĢ olan göğü süslemeye baĢlamıĢlardı. Gece 

tamamıyla geldi, ortalık iyice karardı. Fakat Bahadır ġah daima ilerliyordu. Tepeleri, 

dağları aĢarak giden padiĢah nihayet çukur bir yere girmiĢti ki pek yakına düĢen iki 

taĢtan Ģüphelenerek sol tarafına baktı. Sekiz tane harami Bahadır ġah‟ın önünü 

kesmiĢler ve kendisini soymak istiyorlardı. Bahadır ġah bunlara hiç aldırmayarak 

yoluna devam etmek istedi. Fakat hepsi birden hücum ettiler. ġahı katırdan indirdiler, 

Bahadır ġah kendisini korkak adamlara benzeterek gözlerini açmıĢ hiç sesini 

çıkarmıyordu. Haydutlar bir Ģey yakalamak arzusuyla uğraĢıyorlar, fakat değerli 

hiçbir Ģey bulamıyorlardı. Buna kızan haramilerden birisi kaba bir sesle: 

- Çıkar kesen! Diye haykırdı. 

PadiĢah ayağa kalkarak bornozunu silkeledi ve gülerek ceplerinin içini 

dıĢına çıkardı. Bu hal haydutları büsbütün kızdırdı. Çünkü o zamanlar Türkler o 

kadar zengindi ki en fakirleri bile daima kesesi dolu gezerlerdi. 

Haydut devam etti: 
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- Ne? … Üzerinde bir altın, bir mücevher bile mi yok? … 

Hepsi birden Bahadır ġah‟ı inceden inceye aradılar, taradılar. Her tarafını 

yokladılar. Ġçlerinden birisi: 

- Olsun… Olsun… Öldürelim. Çıksın gitsin, diye mırıldandı. 

Daha akıllı birisi: 

- Bırakın! Belki bize faydası dokunacak bir iĢ bilir. Hey bana bak! Ne 

yapmasını bilirsin? 

Koca Bahadır bu suale cevap vermek için hiç düĢünmedi, çünkü o her Ģeyi 

biliyordu. Dimağı gibi eli de birçok maharetlerle süslenmiĢ idi. Tekmil Türk 

hakanları gibi o da daha çocukluğundan beri çok Ģeyler öğrenmiĢti: 

- Ne istersiniz? Diye sordu. 

- Terlik iĢlemek bilir misin? Hadi bakalım ya ölüm ya terlik… Ġkisinden 

birisini beğen… 

PadiĢah: 

- Pekala, dedi. Size çok pahalıya satılacak terlikler yaparım. 

Bunun üzerine kendisini haydut yatağı olan bir mağaraya götürdüler. 

Bahadır‟a oturabilecek bir yer gösterildi ve iki haydutta baĢına nöbetçi bırakıldı. 

Gerek kadınlar ve gerek erkekler için güzel, süslü ve meĢhur hâkimlerin akilâne 

sözleri yazılmıĢ terlikler dikmeye baĢladı. Mesela erkek terliklerine aile-i 

muhabbetten, Türklükte erkeğin vazifesinden bahseden güzel sözler, kadın terliğine 

ise kadınların vazifesinden, kadınlığın büyüklüğünden bahseden atalar sözü yazardı. 

Ahali bu güzel ve Ģirin aynı zamanda çok ustalıklı olan bu terlikleri kapıĢa kapıĢa 

satın alarak haydutlara pek çok para kazandırıyor, fakat hiç kimse kimin yaptığını, 

pazara kimin tarafından getirildiğini bilemiyordu. Saraydakiler ise her zaman 

yaptıkları gibi Bahadır ġah‟ın ortada olmadığını görünce kendisinin rahatsız olup 

odasından çıkmamakta ve kimseyi kabul etmemekte bulunduğunu söylüyorlardı.  

Haydutlar hepsi cahil olduklarından bittabi terliklerin bu kadar makbule 

geçmesini bir türlü anlayamıyorlar, sarayda sultanlar ise sık sık bu meĢhur 

terliklerden istiyorlardı. Bahadır ġah haydutlar arasında artık lazım olduğu kadar 

kalmıĢ ve onların her Ģeyi nasıl yaĢadıklarını, nasıl giyindiklerini hâsılı hepsini 
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öğrenmiĢti. Fazla kalmaya lüzum görmedi ve yaptığı bir terliğe kendi sergüzeĢtini 

olduğu gibi yazdı. Haydutlar bundan hiç Ģüphelenmeyerek pazara götürüp esnafa 

verdiler. Pazardaki ihtiyar cahil bir ihtiyardı. Fakat terlik gayet güzel olduğundan 

ihtiyar bunu saraya daha pahalıya satabilmek için saklamıĢtı. Saraydan bir hizmetçi 

terlik aramaya gelince çıkarttı, gösterdi. Yazıları okuyup meseleyi derhal anlayan 

hizmetçi hemen saraya koĢtu. Oradan da sadrazama haber gitti. Sadrazam, yanına 

lazım olduğu kadar asker alarak mağarayı bastı, eĢkıyaların hepsi yakalanıp 

muhakeme edildikten sonra asıldılar. 

Çocuk Dünyası, I(38), 28 TeĢrinisani 1329 [11 Aralık 1913], s. 9- 11. 

5.1.51. Kurdun Hilesi ve Güzel Bir Nasihat 

Zehra henüz dört beĢ yaĢlarında küçük bir kızdı. Büyükannesi hastalanmıĢtı. 

Bir gün annesi Zehra‟ya biraz yağ ve peynir vererek büyükannesine götürmesini ve 

hastalığının nasıl olduğunu gidip anlamasını söylemiĢti. Zehra bir elinde yağ ve 

peynir olduğu halde evlerinden çıktı ve yavaĢ yavaĢ yürümeye baĢladı. 

Büyükannesinin evine gitmek için her halde küçük bir ormanlıktan geçmek lazımdı. 

Ormandan geçerken önüne büyük bir kurt çıktı ve Zehra‟ya: 

- Nereden gelip nereye gidiyorsun ve elindekinin ne olduğunu sordu. 

Zehra‟da hiç düĢünmeyerek kurdun suallerine doğru cevap verdi. Kurt Zehra‟yı 

uğurladıktan sonra hemen ormanın kestirim yollarından büyükannesinin evine 

giderek kapıyı vurdu. Ġçeriden: 

- Yataktan kalkacak halim yok, kimdir o? Diye bir ses geldi. Kurt Zehra‟yı 

taklit ederek: 

- Büyük anneciğim ben geldim, annem gönderdi. Sana yağ ve peynir 

getirdim. Aç kapıyı, dedi. Kapı açılınca kurt içeriye girdi ve hemen ağzını açarak 

büyükanneyi yuttu. 

Aradan çok geçmeden Zehra „da geldi ve kapıyı vurmaya baĢladı. Kurt bu 

defa sesini büyükannesinin sesine benzeterek: 

- Hasta halimde beni rahatsız eden kim? Kalkıp kapıyı açmaya gücüm 

yetmiyor. Sen kimsin? Diye bağırdı. Zehra: 

- Yabancı değil, büyükanne benim Zehra. Sana yağ ve peynir getirdim. 

Annem gönderdi, dedi. 
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Kurt yavaĢça kalkıp kapıyı açar açmaz yatağa fırladı ve yorganı baĢından 

çekti. Zehra içeriye girerek elindeki yağ ve peyniri rafa koyduktan sonra yatağa 

doğru yaklaĢtı ve: 

- Büyükanne niçin baĢını çıkarmıyorsun? Hastalığın nasıl oldu? Sana yağ ve 

peynir getirdim, dedi. 

Kurt: 

- Yine eskisi gibi kızım. Çok üĢüyorum. Annen nasıl? Sanki benim yağ ve 

peynir yiyecek halim mi var? Her ne ise, iyi etmiĢsin hanım kızım… 

Zehra kurdun yorgandan dıĢarı kalan kulaklarını görerek: 

- Fakat büyükanne senin kulakların ne kadar uzamıĢ? 

- Ne… Kız ne yaparsın, hastalık. 

Elini yorgandan içeri sokar. Kurdun tüylü karnına dokununca: 

- Ay… Bu tüyler ne büyükanne? 

- Yatakta yata yata bu hale geldim. Ne yapayım? Ġhtiyarlıkta bir taraftan… 

Der demez Zehra‟nın kendisine iyice yaklaĢtığını görerek hemen yorganını açtı ve 

Zehra‟yı da yuttu. 

 AkĢam olmuĢ, sular kararmıĢ, yollardan ayak sesleri kesilmiĢti. Annesi 

Zehra‟yı üç dört saatten beri beklediği halde gelmediğini görünce yavaĢ yavaĢ merak 

etmeye baĢlamıĢtı. Vakit geçtikçe merakı daha ziyade artıyordu. Yatsı ezanları 

okunurken Zehra‟nın babası eve geldi. Annesi sabahleyin Zehra‟yı büyükannesine 

gönderdiğini Ģimdiye kadar beklediği halde gelmediğini yana yakıla söyledi. Henüz 

iĢinden yeni dönen yorgun baba, biraz düĢündükten sonra hemen baltasını, bıçağını 

alarak elinde bir fenerle yola çıktı. Ormandan geçtikten sonra büyükannenin sokağı 

kapısı önünde durdu.  

Kurt Zehra gibi bir parça daha geldiğini zannederek yine kapıyı açıncaya 

kadar eski sözlerini tekrar etti. Fakat kapı açılıp ta Zehra‟nın babası içeri girince 

kurdun boynuna hemen bir balta indirdi. Bıçağı ile karnını yarınca büyükanne ile 

küçük Zehra ortaya çıktılar ve teĢekkür ederek baĢlarından geçeni anlatmaya 

baĢladılar. Babası, Zehra‟nın sözlerini sonuna kadar dinledikten sonra: 

- Kızım, dedi. Sen daha pek küçüksün. Dünyanın gidiĢine aklın ermez. Sana 
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nasihatim olsun. Dünyada saflık insana çok zarar verir. Bundan sonra saf olma. 

Bilmediğin, tanımadığın kimselere el uzatma, laf atma, kurda karĢı göstermiĢ 

olduğun saflık senin baĢına bu felaketi getirdi. Bu âlemde sözleri özlerine uymaz 

birçok kimseler vardır. Tatlı dilleri ile insanın baĢına umulmadık felaketler getirirler. 

Bu sözlerim kulağına küpe olsun… Büyükanneye de: 

- Allah ısmarladık, dedikten sonra Zehra ile babası evlerine döndüler. 

Çocuk Dünyası, I(42), 26 Kânunuevvel 1329 [8 Ocak 1913], s. 8- 10. 

5.1.52.Padişah Nasıl İbret Aldı? 

Bir padiĢahın bir oğlu varmıĢ. Bir tek evladı olduğu için ölür de yalnız 

kalırım korkusuyla pek nazlı, kıymetli büyütürmüĢ. ġehzade soğuk almasın diye hiç 

dıĢarıya çıkarılmazmıĢ. Sarayın içerisinde kapalı olarak tutulur, odada daimi surette 

ateĢ yakılır, pencereler sımsıkı kapanır, kendisi de aman üzülmesin yorulmasın diye 

hareketten men olunurmuĢ. Maiyetine birkaç adam tayin edilmiĢ. Bunlar Ģehzade bir 

Ģey istediği zaman kendisi hareket etmeye kuvvet sarf etmesin diye emrine hazır 

dururlarmıĢ. Bu kadar dikkatli bakılmaya rağmen Ģehzade cılızlıktan kurtulmazmıĢ. 

Günden güne sararır, zayıflar babası da kahrından ne yapacağını ĢaĢırırmıĢ. 

- Ben bu çocuğa elimden geldiği kadar bakıyorum hiç fayda etmiyor. 

Evladımı kuvvetlendirmenin hiç çaresi yok mu? Diye ağalarına sormaya baĢlamıĢ.  

PadiĢah pek inat tabiatlı olduğundan hiç kimse bu usulde çocuk büyütmenin 

doğru olmadığını söylemeye cesaret edemezmiĢ. Ağalarından pek akıllı ihtiyar biri 

varmıĢ. PadiĢahın sualine cevap vermeksizin kendisini gezmeye davet etmiĢ. Kırda 

gezerlerken tarlada çalıĢmakta olan gayet kuvvetli bir genç görmüĢler. Delikanlının 

fakir bir adam olduğu belliymiĢ. PadiĢah Ģöyle bir bakınca delikanlının gücüne 

kuvvetine hayran olduğunu ağasına söylemiĢ. Delikanlıyı çağırıp demiĢ ki: 

- Sen Ģu tarlada günde kaç saat çalıĢıyorsun? 

- On dört saat çalıĢırım, efendim.  

- Kar, yağmur yağarsa? 

 ĠĢime devam ederim, efendim. 

- Sen hiç soğuk almaz mısın? Öksürük olmaz mısın? 

- Ben öyle Ģey bilmem, iĢime bakarım, efendim. 
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- Bu kadar Ģeyleri yapmak için muktedir olmaya ne yersin? 

- Ekmek yerim, efendim. Susayınca da Ģu ırmaktan su içerim. 

- Sen nerede yatarsın? 

- Çalı çırpıdan yaptığım bir kulübede yatarım. 

PadiĢah ağasına dönerek: 

- MaĢallah, amma sağlam delikanlıymıĢ. Eğer benim oğlum gibi bir sarayda 

bakılacak olsa kim bilir ne fevkalade sağlam bir adam olur, der. 

Akıllı ihtiyar: 

- Siz bilirsiniz efendim. Bu delikanlıyı himayenize alınız. Sarayınızda bir ay 

kadar kapalı kalsın. Hizmetine birkaç adam tayin buyurunuz. En nefis yemekler 

yesin. Pencereleri açtırmayınız. Kapıdan dıĢarı da çıkmasın ki soğuk alıp nezle 

olmasın. Bir tarafına ağrı sızı gelmesin, cevabını verir. 

PadiĢah bu nasihati dinleyerek delikanlıyı sarayına gönderir. Bir ay orada 

kendi Ģehzadesine bakıldığı gibi bakılır. Fakat köylünün kuvveti artacağı yerde benzi 

sararmaya baĢlar. Pazıları bir zaman demir gibi iken Ģimdi yumuĢak olmuĢ. O nefis 

yemeklerden artık hoĢlanmaz olmuĢ. AteĢin yanından azıcık uzaklaĢsa zangır zangır 

titrermiĢ. PadiĢah bu hale pek ĢaĢırmıĢ: 

- Canım bu nasıl iĢ? Diye ihtiyar ağasına sormuĢ. Adamcağız artık 

dayanamayarak padiĢaha anlatmıĢ ki saf hava ve zorlu iĢler, sade yemekler, sıhhate 

en ziyade yaran Ģeylerdir. Eğer Ģehzadenizin sağlam olmasını isterseniz böyle sıcak 

bir sarayda kapatmayıp saf ve taze hava teneffüs ettiriniz. Sinirleri, kolu, bacağı 

hareket etsin. Nebat gibi hareketsiz yaĢayacağına insan gibi yaĢasın.  

PadiĢah akıllı ihtiyarın nasihatini kabul etmiĢ ve bunun üzerine oğlunun 

sıhhatinin günden güne arttığını görerek memnun ve mesrur olmuĢ. 

Çocuk Dünyası, I(43), 2 Kanun-ı Sani 1329[ 15 Ocak 1914], s.5- 6. 

5.1.53.Mavi Sakal 

- 1-  

Hikâye edilir ki vaktiyle Arabistan‟ın eski Ģehirlerinden birinde zengin bir 

tacir yaĢıyordu. Bu tacir o derece zengindi ki sarayındaki geniĢ sofaları döĢemek için 

birçok para sarf etmiĢti. Bütün duvarların üzerinde altın ve gümüĢ çerçeveli aynalar, 



 

277 

 

sofalarda gayet ince dokunmuĢ halılar insanın içinde tatlı bir zevk bırakıyordu. Bütün 

memleket bu tacirin büyük sarayımı biliyordu. Fakat kendisi bu kadar para ve 

Ģöhretine rağmen bahtiyar değildi. 

Onun büyük bir kederi vardı. Sakalı maviydi. O suretle ki kendisine asla 

hoĢuna gitmeyen bir süsü veriyordu. Bu tacirin komĢu kadınlarından birisinin Fatma 

ve AyĢe isminde iki genç ve güzel kızı vardı. Mavi Sakal –çünkü kendisine öyle isim 

vermiĢlerdi- bu hemĢirelerden birisiyle izdivaç etmek için büyük bir arzu taĢıyordu. 

Bir gün annelerine müracaatla her hangisi arzu ederse kendisine vermesini rica etti. 

Fakat komĢu kadın böyle mavi sakallı bir adama asla kız vermek niyetinde değildi. 

Bundan baĢka bu tacirin Ģimdiye kadar evlendiği genç kızların ne oldukları belli 

olmaması komĢu kadını fena halde korkutuyordu. 

Mavi sakal tecrübe görmüĢ bir adam olduğu cihetle bir gün birçok dostlarını 

sahradaki köĢklerinden birisine davet etti. Davetliler arasında anne ile iki hemĢirede 

vardı. Bir hafta eğlence, raks ve teganni ile geçti fakat Mavi Sakal bu müddet 

zarfında Fatma‟nın üzerinde güzel bir tesir bırakmıĢ ve fena bir adam olmadığını 

kendisine tanıtmaya muvaffak olmuĢtu. Zaten Fatma‟da kendilerinin biraz fakir 

olmaları sebebiyle Mavi Sakal ile izdivaca karar vermiĢ ve ailenin saadetini bu 

izdivacın içinde bulmuĢtu. 

Eğlenceden pek az zaman sonra Fatma tacirin zevcesi olmuĢ ve hemĢiresi 

AyĢe‟yi de kendi yeni sarayına almıĢtı. Birkaç hafta geçti ki tacir mühim bir iĢ için 

haftalarca devam edecek uzun bir seyahat yapmaya mecbur bulunduğunu Fatma‟ya 

anlatmıĢ ve bu müddet zarfında zevcesinin istirahatini temin etmiĢ olmak için 

kendisine daima kuĢağında taĢıdığı kırk anahtarı vermiĢti. Mavi Sakal saraydan 

ayrılırken son defa olarak bir kere daha söylemiĢti: 

- Sakın kırkıncı anahtarı kullanma! Diğer otuz dokuz anahtarla açacağın 

odalarda senin saadetin için lazım olan her Ģey vardır. Son anahtar küçük odanındır. 

Seni oraya girmekten men ederim. Eğer sırrımı dinlemezsen, eğer o küçük odaya 

girdiğini keĢfedersem bilmiĢ ol ki mücazatın n pek dehĢetli olacaktır. 

Fatma daha bu sıralarda kocasına hıyanet etmek, ona itaat etmemek gibi 

hislerden pek uzaktı. Nihayet kendisine emir edilen her Ģeye itaat edeceğini vaat 

ederek kucaklaĢtılar ve Mavi Sakal birçok maiyeti ile beraber hayvanlarına binerek 

seyahate çıktı. 
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Artık Fatma‟nın bütün refikaları kendisini ziyaret ediyorlardı. Yeni gelin 

hepsine sarayındaki odaları gezdirerek bütün servetini gösteriyordu. Refikaları 

evlerine döndükleri zaman Fatma tekrar odaları dolaĢıyor ve bu esnada kendi 

kendisine kocasının niçin kırkıncı odaya girilmesini men ettiğini soruyordu. En 

nihayet kalbindeki tahassüs ve Ģüphelerle beraber ne olursa olsun bu küçük odaya da 

girmek ve orada ne bulunduğunu öğrenmek istedi. AyĢe‟de ablasına kırkıncı odanın 

açılması için çok yalvarıyordu. Fatma artık tahammül edemeyerek titrek bir el ile 

anahtarı deliğe soktu ve çevirdi.  

Kapı açıldığı zaman Fatma birdenbire odadaki karanlık sebebiyle bir Ģey 

görememiĢti. Lakin bir müddet sonra alıĢan gözleri kendisinden evvel tacirle evlenen 

altı kadının kesilmiĢ baĢlarını görmüĢ ve heyecandan sapsarı kesilmiĢti. Fatma‟nın 

kalbi o kadar Ģiddetli çarpıyordu ki elindeki anahtar bu heyecan arasında odanın içine 

düĢmüĢtü. Fatma derhal yerdeki anahtarı alarak dıĢarı fırladı ve çabucak kapıyı 

kapayarak yukarıya çıktı. Fakat biraz sonra ızdırapla görmüĢtü ki elindeki anahtarda 

kan lekeleri vardı. Derhal anahtarı yıkamaya ve kumla ovmaya baĢladı. Fakat ne çare 

ki lekeler bir türlü kaybolmuyordu. Bu sıralarda Mavi Sakal iĢlerini bitirmiĢ ve avdet 

etmiĢti. AkĢamüzeri yemekte konuĢurlarken tacir seyahatini anlatıyor ve bu müddet 

zarfında Fatma‟dan nasıl yaĢadığını soruyordu. 

Çocuk Dünyası, I(44), 9 Kânunusani 1329 [22 Ocak 1914], s.5- 6- 7. 

- 2- 

Lakin Fatma‟nın hali kesilmiĢ baĢları… Bu halden Ģüphelenen tacir 

Fatma‟dan bütün anahtarları istedi. Zavallı kadın anahtarları kocasına verdiği zaman 

Mavi Sakal derhal küçük odanın anahtarına bakmıĢtı. Tacir anahtarın üzerindeki 

lekeleri görür görmez müthiĢ bir sesle: 

- Bu kan lekeleri nedir? Diye bağırdı. Zavallı Fatma titreyerek “Bilmem” 

diyebildi. 

- Bilmiyor musun? Fakat ben biliyorum. Seni men ettiğim odaya girdin. 

Fakat mademki bir kere girdin bir kere daha gireceksin. Bu sözlerin altında saklanan 

müthiĢ manayı anlamakta gecikmeyen Fatma derhal kocasının ayaklarına atılarak 

itaatsizliği için af diledi. Fakat tacir bu yalvarıĢlara kulak asmayarak her halde bir 

saate kadar kendisinin de öbür dünyaya karıĢacağını söyledi ve çıktı gitti. 

Fatma‟nın sarayından epeyce uzak bir köyde iki tane kardeĢ vardı. Zavallı 
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kadın yalnız kaldığı vakit derhal yanına hemĢiresini çağırarak sarayın kulesine 

çıkmasını ve kardeĢlerin gelip gelmediğini görmesini söyledi. Çünkü her hafta 

hemĢirelerini ziyaret eden bu iki kardeĢin bu haftada ziyaret vakti yaklaĢmıĢtı. 

Fatma‟nın kalbinde ancak bu ümit vardı. Bu sırada aĢağıdan Mavi Sakal‟ın müthiĢ 

sesi yükseldi. Tacir Fatma‟nın derhal aĢağıya gelmesi için bağırıyordu. 

- Uzakta bir toz bulutu görüyorum. Heyhat bu bir koyun sürüsünden baĢka 

bir Ģey değil. 

AyĢe sabırsızlıkla gözlerini ufkun her tarafına çevirdi. Bu defa uzaktan iki 

atlı görmüĢlerdi. Fatma ta kalbinden yükselen sevinçli bir sesle: 

- Oh, kardeĢlerim geliyorlar. Beni kurtarmaya geliyorlar, dedi. Mavi 

Sakal‟ın aĢağıda merdiven baĢından ikinci defa sesi gürledi. Fatma yaĢlı gözleriyle 

aĢağıya indi. Biraz zaman kazanmak için Fatma tekrar kocasına yalvarmaya baĢladı. 

Fakat tacir dinlemedi. Sol eliyle zevcesinin saçlarından yakalayarak sağ elindeki 

müthiĢ palasını havaya kaldırdı. AyĢe bu acıklı manzarayı görmemek için bağırıp 

kaçmıĢtı. Birdenbire tacirin elindeki pala aĢağıya düĢtü ve boğazının içinden gelen 

bir hırlama ile yuvarlandı. 

Fatma‟nın kardeĢleri bu vakte kadar gelmiĢler ve hemĢirelerinin acıklı 

feryatlarını iĢiterek imdadına koĢmuĢlardı. Bu halden fevkalade galeyana gelen 

kardeĢlerin büyüğü belindeki hançeri Mavi Sakal‟ın ensesinden saplamaya muvaffak 

olmuĢ ve bu suretle bu zalim adamın canını cehenneme göndermiĢti. Fatma yerde 

baygın bir halde yatıyordu. Gözlerini açtığı vakit kendisini kardeĢinin kucağında 

buldu. Ölümden kurtulduğu için biraderinin boynuna atıldı. Bunda sonra Fatma Mavi 

Sakal‟ın kendisinden kalan servetiyle tekrar evlenerek mesut oldu ve pek çok 

fakirleri de sevindirdi. 

Çocuk Dünyası, I(45), 16 Kânunusani 1329 [29 Ocak 1914] 

5.1.54. Kuşların Dili 

Evvel zamanda bir Ģehirde zengin bir tüccar ile karısı ve bir de gayetle 

çirkin bir çocukları vardı. Bu çocuğun çirkin olmakla beraber bir meziyeti vardı. O 

da bütün kuĢların dilinden anlıyordu. Annesiyle babası bu çocuğu hiç sevmezler, 

Allah‟tan daha sevimli bir çocuk ihsan etmesi için dua ederlerdi. Zavallı çocuk her 

vakit ayrı yemek yer, daima hakaret görürdü. Bu ailenin bir de güzel bir bülbülü 

vardı. Karı ile koca yemek yerlerken bülbül güzel güzel öter, Ģakırdardı.  
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Bir gün tüccar ile karısı yemek yiyorlardı. Çirkin çocukta bir kenarda bir 

dilim kara ekmeği kemiriyordu. Bülbül bu defa o kadar acıklı ötmeye baĢladı ki 

tüccar onun sesinden müteessir oldu ve karısına dedi: 

- Eğer bir adam Ģu kuĢun ne dediğini anlayıp bana bildirse ona pek büyük 

iyilikler ederim.  

Çirkin çocuk babasının bu sözlerine karĢı Ģöyle cevap verdi: 

- Baba, onun dilinden ben anlıyorum ama söylemeye korkuyorum. 

 Babası mutlaka söylemesini emir ettiler ve söylemezse aç bırakacaklarını 

bildirdiler. Çocuk söylemek istemedi. Babası yumruğuyla hücum ederek: 

- Yumurcak mutlaka söyleyeceksin, diye bağırdı. Eğer söylemezsen seni 

boğarım. 

Çocuk korktu ve nihayet söyledi: 

- Bu kuĢ diyor ki; zaman gelecek hor baktığınız çocuğun babası eline su 

dökecek. Annesi de havlu tutacak.  

Tüccar ile karısı sevmedikleri çocuklarının bu sözüne fena halde kızdılar ve 

baĢlarından def etmek kararı verdiler. Karanlık bir gece çocuğu derin uykudayken bir 

sandala koydular ve denize bıraktılar. Tam bu sırada bülbül kafesten uçtu ve sandala 

kondu. Çocuk mıĢıl mıĢıl uyuyordu. Sabah oldu çocuk gözlerini açtı ve denizin 

ortasında olduğunu görünce ağlamaya baĢladı.  

Bülbül dedi: 

- Ağlama küçük çocuk. Uzakta bir gemi görüyorum. ġimdi gelecek ve seni 

kurtaracak. 

Filhakika çok geçmeden bir gemi göründü. Sandalı görerek yanına yaklaĢtı 

ve çocuğu aldı. Geminin kaptanı iyi yürekli bir adamdı. Çocuğu sevdi ve oğlu yerine 

koydu. Bir gün çocuk kaptan babasına dedi: 

- Baba bülbül bana söyledi. Yakında büyük bir fırtına çıkacak. Onun için 

bütün yelkenleri açıp bir limana kaçmak lazım. 

Kaptan çocuğun bu sözlerine kulak asmadı. Fakat birkaç saat sonra dehĢetli 

bir fırtına çıkarak geminin yelkenlerini parçaladı. Direklerini yıktı. Az kaldı gemiyi 

yatıracaktı. Fırtına dindikten sonra yıkılan direkleri taktılar. Yeni yelkenler dikip 
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astılar, yollarına devam ettiler. Çocuk yine babasına dedi: 

- Baba bülbül bana dedi. Yanımızda on iki gemi ile haramiler dolaĢıyor. 

Kaptan bu sefer çocuğun sözünü dinledi ve civar adalardan birisine 

saklandı. Çok geçmeden on iki gemiyle haraminin aĢağıya gittiğini gördüler. Gemi 

az gitti, uz gitti. Deniz derya düz gitti. Nihayet YeĢil Yurt iline eriĢti. YeĢil Yurt 

padiĢahın sarayının önünde birkaç seneden beri üç karga gece gündüz demeden 

bağırarak uçup duruyorlar ve padiĢahta bundan pek rahatsız oluyormuĢ. Ne 

yapmıĢsalar bu kargaları def etmek mümkün olmamıĢ. Nihayet padiĢah kim kendisini 

bu kargalardan kurtarabilirse küçük kızı ile memleketin yarısını ihsan edeceğini ilan 

etmiĢ. Çocuk padiĢahın bu fermanını iĢitince doğru saraya gidip huzura çıktı ve 

pencerenin önüne gelip kargaları göstererek dedi ki: 

- Ey benim Ģevketli sultanım! Siz de görüyorsunuz ki burada üç kuĢ var. 

Birisi baba, öteki anne, küçüğü de yavrularıdır. Baba ile anne çocuk hangimizin diye 

kavga ediyorlar. Babası benim diyor, annesi de hayır benim diyor. Onun için size 

gelmiĢler. Bu davalarının görülmesini rica ediyorlar. Siz söyleyiniz bu yavru kime 

aittir? 

PadiĢah dedi: 

- Yavru babaya aittir. 

PadiĢah sözünü bitirir bitirmez baba karga ile yavru bir tarafa ana da diğer 

tarafa çıkıp gittiler. PadiĢah bunun üzerine çocuğu yanına aldı ve pek ihtimamlarla 

büyüttü. Küçük kızını ve memleketin yarısını ona verdi. Bir zaman sonra çocuk 

memleketin her köĢesini gezmeye çıktı. ġehirlerin birisinde bir evde misafir kaldı. 

Sabahleyin yüzünü yıkarken babasının eline su döktüğünü anasının da havlu 

tuttuğunu gördü ve hemen kendisini tanıtarak anne ve babasının ellerini öptü. Onları 

payitahta götürerek uzun müddet beraberce ve mesut yaĢadılar. 

Çocuk Dünyası, I(44), 9 Kânunusani 1329 [22 Ocak 1914], s.8- 9. 

5.1.55. İki Tavşan 

Bir Çalıların arasında av köpeğine görünen bir tavĢan uçar gibi alabildiğine 

koĢuyordu. Önünden geçtiği dikenlerin içinden bir tavĢan çıktı. ArkadaĢının bu 

telaĢına hayretle bağırarak dedi ki: 

- Yahu, arkada! Dur bakalım ne var? Ne oluyorsun? 
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- Ne mi var? Ne olacak? Arkamda iki tazı var. Bir türlü baĢımı 

bırakmıyorlar. 

Öteki tavĢan gülerek: 

- Evet, dedi. Hayvanları görüyorum. Görüyorum ama onlar tazı değil ki… 

- Tazı değil de ya ne? 

- Zağar… 

- Zağar mı? 

- Evet zağar. 

- Hiç Ģakanın bu cinsini duymadım. Gözlerimle gördüğün tazılara gelmiĢsin 

de zağar diye inat edip duruyorsun. 

- Hadi arkadaĢ yoluna git, yoluna… Senin kulağına lakırtı girmiyor. 

- Asıl senin kulağına lakırtı girmiyor. Vallaha tazı, tazı… 

- Billahi değil… 

- Gözüm çıksın ki tazı… 

Bunlar böyle tazı idi, zağar idi diye yemin edip dururlarken hemen köpekler 

yetiĢir ve ikisinin de boyunlarından yakalarlar. KardeĢlerim ehemmiyetsiz izahata 

atılıp asıl yapılacak iĢi unutanlarla bu ĢaĢkın tavĢanlar arasında hiçbir fark yoktur. 

Çocuk Dünyası, I(45), 16 Kânunusani 1329 [29 Ocak 1914], s.12- 13. 

5.1.56. Bir Kadının Feraseti 

Zengin bir tacir mallarını deveciye teslim ederek kervana katılmıĢtı. Bu 

malları Halep‟ten Ġstanbul‟a getirecekti. Fakat birkaç saat yoldan sonra tacirin baĢı 

Ģiddetli ağrımaya, elleri uyuĢmaya, vücudu zangır zangır titremeye baĢladı. 

Kervanı takip edemeyeceğini anlayarak yolda durmaya mecbur olur. Tacirin 

mallarını teslim ettiği deveci birkaç gün kendisini Ġstanbul‟da bekler. Bakar ki ne 

gelen var… Ne giden. Malları birer birer satmaya baĢlar. Ġstanbul‟da deveci bunun 

ile meĢgul iken tacir gayet mahir bir doktora tesadüf eder ve az bir zamanda arkadaĢ 

olarak taciri iyi eder. Tacir Ġstanbul‟a gelir, haftalarca deveciyi arar, hiçbir izini 

bulamaz… Nihayet bir gün çarĢıda rast gelir. Yanına yaklaĢır mallarını ister. Deveci 

taciri iterek der ki: 
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- Ne söylüyorsun be adam? Benim öyle deve ile falan alakam yok… 

Tacir deveciyi hâkimin huzuruna götürmeye mecbur olur. Pek akıllı, kurnaz 

diye tanınmıĢ olan kadı düĢünür, taĢınır hiçbir açığını bulamaz. Birisi ben malımı bu 

adama verdim diyor, birisi ben deveci falan değilim diye bağırıyor. Ne yapsın? 

Nihayet kadının aklına bir Ģey gelir ve deveciye der ki: 

- Peki, peki haklısın oğlum. Hadi iĢine git… 

Deveci beĢ on adım gider gitmez arkasından: 

- Hey! Deveci yahu! Diye çağırmaya baĢlar. Deveci ĢaĢırarak hâkimin 

huzurunda kendisinin deveci olmadığını söylediğini unutur ve birdenbire arkasına 

döner. Hâkim hemen deveciyi yakalatır. Tacirin parasını verdirdikten sonra 

dolandırıcılığa kalkıĢtığından zindana atar ve bu güç davanın içinden feraseti 

sayesinde kolaylıkla çıkar. 

Çocuk Dünyası, I(46), 23 Kânunusani 1329 [5 ġubat 1913], s. 6- 7. 

5.1.57. Pey Pey ve Sihirli Lamba 

- 1-  

Vaktiyle Çin‟de Gayd-Gayd adında fakir bir terzi vardı. Bu adamcık o kadar 

fakir idi ki kazandığı gündelikle kendisini, karısını ve bir de Pey-Pey ismindeki 

oğlunu ancak geçindirebiliyordu. Fakat zavallı adamcık çok geçmeden öldü ve geride 

karısıyla çocuğunu sefil bir halde bıraktı. Pey-Pey henüz küçük olduğundan 

çalıĢamıyordu. Bununla beraber pekte cesur değildi. Yalnız pekiyi kalpli olduğundan 

kendisi gibi küçük arkadaĢlarıyla sabahtan akĢama kadar sokakta oynar ve hiç 

birisini incitmez, hemen hepsiyle iyi geçinirdi. Haylazlığı çalıĢmaktan daha ziyade 

seven Pey-Pey validesinin nasihatlerine kulak asmaz, çalıĢmak istemezdi. 

Böylece bir gün sokakta oynarken Pey-Pey‟in yanına hiç tanımadığı bir 

adam geldi ve kendisine: 

- Küçük! Sen terzi Gayd-Gayd‟ın oğlusun değil mi? Diye sordu. Pey-

Pey‟de: 

- Evet, cevabını verdi ve tekrar oynamaya baĢladı. Yabancı adam bunu 

iĢitince hemen Pey-Pey‟i kucaklayarak öptü ve: 

- Ben senin amcanım, kırk seneden beri seyahatte idim, haydi beni evinize 
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götür, anneni göreyim, hem istirahat ederim, dedi. Pey-Pey amcası olmadığını 

babasından birkaç defalar iĢittiğinden yabancı adamın bu sözlerine hiç inanmadı. 

Mamafih kendisine karĢı durmadı. Hemen aldı annesinin yanına götürdü. Validesi de 

güzel sözlerle misafire iyi bir kabul göstererek kalbini almaya çalıĢtı. 

Yabancı adam: 

- Yeğenim Pey-Pey‟e güzel bir iĢ bulacağım. Göreceksiniz ki o da çalıĢacak 

ve çok geçmeden zengin olacak diyordu. 

Misafir Pey-Pey‟i alarak Ģehrin en güzel yerlerini gezdirdi. Daha sonraları 

onu Ģehirden uzaklaĢtırarak kırlardan, bayırlardan geçirdi ve ıssız çöllere getirdi. 

Orada yerden topladığı çalı çırpıyı parçalarıyla bir yığın yaparak ateĢledi ve üzerine 

tuhaf tuhaf dualar okuduktan sonra tütsüler yaptı. Bu sırada yer titreyerek açıldı ve 

meydana üstünde bir halka buluna yuvarlak bir taĢ çıktı. Sihirbaz söze baĢladı: 

- Yeğenim, bu taĢın altında o kadar büyük bir hazine var ki; seni dünyanın 

en zenginlerinden yapabilir. Beni dinler ve bana itaat edersen bu hazineyi sana 

veririm anladın mı? Dedi. 

Pey-Pey cevap verdi: 

- Size itaat edeceğim, amcacığım. 

- Öyle ise kaldır Ģu taĢı… Pey-Pey taĢı kaldırdı. Altında bir mahzene inen 

merdiven basamakları gördü. 

- Al Ģu sihirli yüzüğü. Mahzene in. Ġçleri her türlü mücevherle dolu salonları 

geçtikten sonra büyük bir bahçeye geleceksin. Hiç durmadan yürü! Bahçenin en 

sonunda üzerinde yanmıĢ bir lamba bulunan tahta rast geleceksin. Hemen o lambayı 

al ve buraya getir. Lamba elinde olduktan sonra ateĢler üzerinde göreceğin 

meyvelerden ve salonlarda bulunan mücevherattan istediğin kadar toplayabilirsin. 

Pey-Pey itaat ederek ilerledi. Nihayet lambanın önüne geldi ve onu aldı. 

Geri dönerken bahçeyi dolaĢtı ve gördüğü manzaralara ĢaĢtı kaldı. Çünkü bahçedeki 

ağaçların her biri meyve yerine büyük büyük inci, elmas, yakut taneleri taĢıyor ve 

rüzgârla yaprakların her birisinden baĢka türlü sedalar çıkıyordu. Hemen ceplerini 

doldurdu. Altın ile gümüĢ dolu olan salonlara gelinceye kadar üstünde koyacak yer 

kalmamıĢtı. Üstündeki elmas ve sair kıymetli taĢların kendisini zengin yapabileceğini 

düĢünerek yoluna devam etti. 
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Validesinin yanına gidip bütün bunları anlatınca ne kadar memnun olacağını 

düĢünerek çok seviniyor ve elindeki lamba ile koĢuyordu. Hâlbuki zavallı Pey-Pey 

biraz sonra baĢına gelecek felaketi hiç hesaba katmıyordu. Mahzenin tam ağzına 

geldi, boyu kısa olduğundan son basamağı atlayamayacağını düĢünerek sihirbaza 

yardım etmesini söyledi. 

Sihirbaz: 

- Evvela ver bakalım lambayı, dedi. 

Pey-Pey‟de: 

- Ben onu cebime koydum, bana hiçbir zararı dokunmuyor. 

Çocuk Dünyası, I(47), , 30 Kanun- u Sani1329[12 ġubat 1914], s. 9- 10. 

- 2- 

Sihirbaz kendisine lambayı vermesini bir kez daha söyledi. Mümkün 

mertebe çabuk çıkmak isteyen Pey-Pey yine ret ile cevap verdi. Sihirbaz bundan 

kızarak bir takım sözler mırıldandı ve derhal mahzenin kapısı kapandı. Zavallı Pey-

Pey merdivenlerden yuvarlanarak karanlıkta kapandı kaldı. Pey-Pey bu felaket 

karĢısında birdenbire çok korktu. Fakat hemen aklına parmağındaki sihirli yüzük 

geldi. “Acaba bu neye yarar?” diyerek avucu içinde ovuĢtururken derhal karĢısında 

parlayan alevler içinde berberi göründü ve: 

- Ne istiyorsun? Ben parmağındaki yüzüğün esiriyim. O kimde ise hemen 

itaat eder ve istediğini yaparım, dedi. Pey-Pey acele ile: 

- Ben annemin yanına evimize gitmek istiyorum, diye cevap verdi. Pey-Pey 

bu sözleri daha söyleyip bitirmemiĢti ki kendisini oğlunun öldüğünü düĢünen 

annesinin yanında buldu. Pey-Pey annesinin boynuna atılarak: 

- Benim öldüğüme ağlayacak yerde geçirdiğim sergüzeĢtime bayramlar 

yapmalısın anne, dedi. Amcam olduğunu söyleyen o yabancı misafir kendi kendisine 

ele geçiremediği bir hazineyi benim vasıtamla kazanmak istiyormuĢ. O beni her ne 

kadar öldürmek istediyse de muvaffak olamadı, ben hazineyi kazandım. Annesi 

sordu: 

- Zannediyor musun? Pey-Pey ceplerini boĢaltarak cevap verdi: 

- ġimdi görürsün. Pek bir kıymeti olmayan Ģu kirli lambadan baĢka elimde 
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ne varsa hepsi fevkalade para eder Ģeylerdir.  

Annesi bundan pek ziyade sevindi. Aynı zamanda iyi bir ev kadını 

olduğundan eline kirli bir paçavra alarak lambayı da temizlemek istedi. Fakat henüz 

paçavrayı lambaya dokundurmuĢtu ki boyu tavana kadar yetiĢen büyük bir peri 

göründü: 

- Ne istiyorsun? Ben elindeki lambanın esiriyim. O kimde ise hemen itaat 

eder, fevkalade leziz ve nefis yemeklerle dolu büyük bir tepsi getirdi. Ana oğul 

büyük bir oburlukla yediler. Yemekten sonra Pey-Pey Ģehri dolaĢmaya çıktı. 

Ormanlıklar arasında gezinirken Çin padiĢahının kızını gördü. O da hava almak için 

mini mini hizmetçileriyle beraber gezmeye çıkmıĢtı. Pey-Pey hemen bir ağaç 

arkasına saklanarak bunu istediği gibi seyretti ve nihayet âĢık oldu. Kendi kendine: 

- Oh! Ne kadar dilber bir kız. Anneme söyleyeyim de bunu bana alıversin. 

Pey-Pey annesine fikrini söylediği zaman zavallı kadıncık gülerek: 

- Sen deli misin yavrum? Bizim gibi fakir bir evde oturan adama padiĢah hiç 

kızını verir mi? Evvela bizi onun sarayına bile sokmazlar. Daha kapıdan kovarlar.  

Pey-Pey kafasını sallayarak cevap verdi: 

- Fakat bizim lambamız var, onunla neler yapılır bilir misin sen? Zaten bana 

sihirbaz da söylemiĢti. Bak demin gelen yemekten kalan kapları gördün mü? Bundan 

baĢka benim mahzenden bulup getirdiğim mücevherat var. Sen herhalde yarın saraya 

giderek padiĢaha kızını istediğimi söylemelisin. Getirdiğim mücevheratı da beraber 

götürürsen o razı olur. Hem benden de selam söyle, ellerinizi öpüyor diye.  

Oğlunun bu ısrarına karĢı duramayan annesi hemen ertesi sabah güzel bir 

tepsi içine mücevheratı koyarak saraya doğru yollandı. Pencerede oturmuĢ, etrafı 

seyreden padiĢah bunu karĢıdan görünce hayret etti. Hemen huzuruna getirmeleri 

emrini verdi. Pey-Pey‟in annesi huzura çıkınca elinde tepsiyi yukarı kaldırarak 

yerlere kadar eğildi ve tahtın basamağına koydu. Sonra geri çekildi ve el- pençe 

divan durdu. PadiĢah sordu: 

- Bunlar kimin tarafından gönderiliyor? 

- PadiĢahım bunları ben kulunuz oğlum Pey-Pey tarafından getiriyorum. 

Kendisi kerimeniz sultana âĢık olduğundan sizden kızınızı istiyor. PadiĢah 

mücevheratı o kadar güzel buldu ve o kadar beğendi ki; böyle bir hediyeyi yollayan 
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zatın kendisine damat olabileceğini düĢündü. Vezirini çağırdı ve sordu. Vezir 

gülerek: 

- Oh padiĢahım, siz bu Pey-Pey‟i tanımıyorsunuz galiba? PadiĢah: 

- Evet sahih! Diyerek Pey-Pey‟in validesine döndü ve: 

- Oğlunuz ne zaman kırk tane köle tarafından taĢınan içi böyle mücevheratla 

dolu kırk altın tepsi gönderirse kızımı alabilir, dedi.  

Kadın eve dönünce Pey-Pey‟e hikâyeyi anlattı. Pey-Pey hiç vakit 

geçirmeden lambayı ovdu ve lazım gelen emirleri verdi. Henüz bir saat olmamıĢtı ki; 

padiĢahın istediği Ģeyler ziyadesiyle sarayın önüne gelmiĢti. Hayretten parmaklarını 

ısıran padiĢah Pey-Pey‟i görmek istedi. O da büyük ve muhteĢem bir alayla padiĢahın 

yanına geldi. 

Çocuk Dünyası, I(48), 6 ġubat 1329[19 ġubat 1914], s.3- 4- 5. 

- 3- 

PadiĢah Pey-Pey‟i görünce kızıyla izdivacına razı oldu. Fakat Pey-Pey: 

- PadiĢahım! Ben isterim ki kızınız sizin sarayınızın karĢısında kendisine 

layık bir sarayda otursun. Biz de orada evlenelim. 

 Ertesi sabah padiĢah uyanınca kendi sarayı karĢısında bir gece içinde 

yapılan büyük sarayı gördü ve ĢaĢırdı kaldı. Hemen ziyaretine koĢtu. … Süse, 

ziynete, zenginliğe hayran oldu. Artık Pey-Pey evlendiğinden sultanla beraber gayet 

rahat ve mesut yaĢıyordu. Fakat sihirbaz Pey-Pey‟in etrafa yayılan bu Ģöhretini 

iĢitince bit- tabi ölümden kurtulduğunu anladı. Sihirli lambayı eline geçirebilmek için 

çareler aramaya koyuldu. Bir tacir elbisesi giydi, eline bir sepet alarak içine yeni 

lambalar koydu ve sarayın önünde: 

- Eski lambaları yenileriyle değiĢirim, diye bağırmaya baĢladı. Herkes bunu 

iĢitince bu adamın deli olduğunu sandılar ve güldüler. Fakat saraydan bunu iĢiten 

padiĢahın kızı gülerek hizmetçilere: 

- Bizim Ģurada, köĢede duran eski bir lambamız var. Bu hiç iĢimize 

yaramıyor belki bu adamın bir iĢine yarar. Götürün bakalım, bunu da bir yenisiyle 

değiĢtirmek isteyecek mi? 

Hâlbuki zavallı kızcağız bilmiyordu ki sihirbazın aradığı Ģeyde asıl buydu. 
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Maatteessüf Pey-Pey evlenmek için dıĢarıya gittiğinden sihirli lambayı odasında 

bırakmıĢ ve haremine bu hususta hiçbir Ģey söylememiĢti. Hizmetçilerden birisi 

lambayı alarak sokağa çıktı ve sihirbazdan yeni bir lamba alarak eskisini bıraktı. 

Sihirbaz sihirli lambayı eline geçirir geçirmez hemen ovarak çıkan periye: 

- Bu sarayı olduğu gibi Afrika‟da bir çöl ortasına götüreceksin! Emrini 

verdi. 

Ertesi sabah padiĢah uyanıp her gün gözünün önünde duran sarayın yerinde 

yeller estiğini görünce afalladı kaldı. Kızını sordu, sarayda herkes görmediğini 

söyledi. Bu sırada Pey-Pey evden döndüğünden polisler kendisini yakalayıp hapse 

koydular. PadiĢahta kendisini idam ettirmek istiyordu: 

- Ya bana kızımı iade et. Yahut senin kelleni aldırırım. Pey-Pey serbestçe 

cevap verdi: 

- Sizin kızınızı size iade etmek, kendi haremimi ele geçirmek en büyük 

vazifemdir. Ancak kendisi hapse tıkılmıĢ olduğundan yanından hiç ayırmadığı 

yüzüğünü ovdu. Hemen peri karĢısına çıktı. Pey-Pey emir etti: 

- Hadi bakalım, çabuk beni karımın bulunduğu sarayın yanına götür. Pey-

Pey henüz sözünü tamamlamadan kendisini Afrika‟nın gayet ıssız bir köĢesinde 

sihirbazın karısını hapsettiği sarayın önünde buldu. Sultan hanım pencerenin önünde 

oturmuĢ ağlıyordu. KarĢısında Pey-Pey‟i görünce hemen tanıdı ve hizmetçilerinden 

birisini göndererek yanına çağırttı. Pey-Pey hareminin yanına çıkınca kucaklaĢtılar, 

sultan hanım: 

- Aman Pey-Pey, beni buradan kurtar, çirkin bir sihirbaz beni buraya hapis 

etti. Bu sözleri iĢiten Pey-Pey‟in aklı suya erdi ve çareler düĢünmeye baĢladı. 

Nihayet kararını vererek sultan hanıma: 

- O, bu akĢam gelince kendisini istikbal eder ve salona alırsın. Alayla, 

eğlenceyle sofraya oturursunuz. Yemekte Ģerbetin içine zehir korsun. O da 

geberdikten sonra birlikte buradan gideriz, dedi. 

AkĢam olunca sultan hanım Pey-Pey‟in emirlerinden kıl kadar dıĢarıya 

çıkmadı. Sarayda her Ģey hazırlandı. AkĢam olunca sihirbaz geldi. Sultan hanım 

merdivenlere kadar inerek istikbal etti. Yemeğe oturdular, cümbüĢle yemek yerken 

kırk tane halayıkta sofranın etrafında sıralanmıĢ çalgı çalıyorlardı. Bu sırada sihirbaz 
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kendi Ģerbet kupasına atılan zehiri görmeyerek içti. Biraz sonra bağırarak yere 

yuvarlandı. Orada yıkıldı kaldı. Pey-Pey saklandığı köĢeden çıktı, sihirbazın üstünü 

baĢını yoklayıp lambayı aldı ve ovdu. Hemen peri göründü: 

- Baksana bu sarayı al ve eski yerine götür. 

Pey-Pey daha sözünü bitirmeden saray eski yerine geldi. Pey-Pey ve sultan 

hanım birlikte padiĢahın sarayına giderek elini öptüler. PadiĢahta kızını ve damadını 

tekrar bulduğuna fevkalade sevindi. Yeniden bayramlar yapıldı. Artık bu vakitten 

beri sultan hanımla Pey-Pey daha mesut bir halde yaĢıyorlar. 

Çocuk Dünyası, I(49), 13 ġubat 1329[26 ġubat 1914], s.3- 4- 5. 

5.1.58. Kara Karga ve Sümüklü Böcek  

Karakarga tavuslara karĢı okuduğu nutuktan bir fayda çıkmadığını anlayıp, 

pek ziyade kederlendi ve kendi kendisine “Ver elini çöplük diyarı!” diyerek doğruca 

bir çöplüğe gitti. Gagasıyla eĢelenerek halini düĢünmeye baĢladı. Bu sırada 

sümüklüböcek arkasındaki kamburuyla sürüne sürüne çöplüğe gelmiĢti. Karakarga 

onun geliĢini duymadı. Sümüklü böcek, karganın pek yeisli olduğunun farkına vardı 

ve sordu: 

- Hayrola karakarga, ne oldu sana? Deryada gemilerin mi battı? 

Karga, böyle her taraftan terk edildiği kederli bir zamanda, bir arkadaĢ 

bulduğuna pek sevinerek acele cevap verdi: 

- Merhaba sümüklü böcek, bir Ģeyim yok arkadaĢ. ġu çöplük pek hoĢuma 

gitti de yalnız baĢıma eĢeleniyordum. 

- Yok, karga yoldaĢ. Senin kederin var. Bak ne kadar yaslı yaslı duruyorsun. 

Söyle bana ben belki bir akıl öğretebilirim. 

- Bana kimsenin aklı para etmez, derdim büyük, hem pek büyük. 

- Sen benim sümüklü böcek olduğuma bakma! Benim aklım boyumdan 

büyüktür. Hele bana derdini söyle! 

Karga yoldaĢ, baĢına gelenleri sümüklü böceğe de hikâye etti. Sümüklü 

böcek dikkatli dikkatli dinledikten sonra dedi: 

- Ben de büyük bir Ģey sanmıĢtım. Hiç insan öyle Ģeylere kulak asar mı? 

Tüh sana… Bayağı üstüne alınıp kapkara olmuĢ kalmıĢsın. 
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- Neden üstüme alınmayayım? Ben de arlanma sıkılma yok mu? 

- Ne gezer? Sen karga ben sümüklü böcek. Birbirimizi bilmez miyiz? Bari 

bunları birbirimize söylemeyelim. Her neyse, sana nasihatim olsun. Böyle ufak tefek 

Ģeylere kulak asarsan bu genç yaĢında tüylerini yolar, yitirirsin. GeniĢ kalpli ol 

yavrum. Vakıa kar karganın tavus olması hoĢa gider bir iĢtir. Lakin foya meydana 

çıkarsa… Ben bile bu sümüklü böceklikten usandım. Ne yaparsın Allah bir defa öyle 

yaratmıĢ. Ne yapsam nafile. ġimdi senin için en birinci çare Ģudur. Seninle birlikte 

tavusların kümesine gidelim. Kapılarının önünde açarız ağzımızı, yumarız 

gözümüzü. Dilimize ne gelirse söyleriz. Onları bu suretle tahkir ederek intikamımızı 

alırız, olmaz mı? 

Karakarga bu teklifi beğendi. Hemen gitmeye hazırlandı. Sümüklü böcek 

dedi: 

- Dur, acele etme! Malum ya “ArkadaĢlık kantarla, iĢ miskalle.” Derler. Ben 

sana mühim bir hizmet ifa edeceğim. Ona mukabil bana ne vereceksin? 

- Ne mi vereceğim? ġey… Söyle ne vereyim? 

- Geçen sefer ki gibi çok vaat edip, az vererek aldanmayacaksın ha! … 

Sonra tavuslar duyarsa yine rezil olursun. O vakit ben karıĢmam… 

- Yok canım. Artık akıllandım. Bir daha tövbeler olsun, öyle aptalca hileler 

yapmam. Hem sen benim kusuruma bakma. Ben biçare bir kargayım. Aklım o kadar 

ermiyor. Ne yapayım? 

Çocuk Dünyası, I(48), 6 ġubat 1329 [ 19 ġubat 1913], s. 5- 6. 

5.1.59. Akıllı Dokumacı 

Bütün vükela vüzerasıyla çevrilmiĢ olan bir kral tahtında otururken diğer bir 

kralın sefirini huzuruna kabul ediyordu. Bu iki kralın arası pekiyi değildi. Sefirin 

geldiği memlekette herkesin nefret ettiği bir Ģey varsa o da çok söylemek, zevzeklik 

etmekti. Bu memlekette kendi maharetini ya da kuvvetini göstermek isteyen bir 

kimseye uzun nutuklar söylemekten ziyade bilakis sessiz sedasızca iĢini görmek icap 

ediyor ve herkeste böylelerine daha ziyade itimat bağlıyordu. Bittabi böyle bir 

memlekette de bir kelime söylemeden fikrini anlatabilenler ve hiçbir sual sormadan 

karĢısındakinin fikrini anlayabilenler en büyük adamlar sırasına geçerlerdi.  

Sefir kralın huzuruna kabul edilince hiç sesini çıkarmayarak tahtın etrafına 
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bir daire çizdi. Sanki sefirin bütün vazifesi bundan ibaretti. Sonra pabuçlarını çıkarttı 

ve bağdaĢ kurup tam kralın karĢısına oturdu. Ağzını kapatarak cevap bekleyen 

adamlar gibi sustu kaldı. 

Kral tahtın etrafına çizilen bu daireden hiçbir Ģey anlamadı. Gözleriyle 

baĢvekiline sordu, alçak bir seda ile etrafında duran diğer vükelayı, ayanı, büyükleri 

isticaba baĢladı. Hiç birisi bundan bir Ģey anlamamıĢlardı. Kral buna fevkalade 

hiddetlendi. Bütün bu kadar büyük adamlar içinde sefirin istediğini kendisine izah 

edecek kadar akıllı birisi bulunmadığını kendisi için pek büyük bir ayıp olarak 

telakki etti. Duvarları, tavanları titretecek bir seda ile hepsini azarlayarak bağıracaktı 

fakat ne çare ki sessiz sedasız etrafına bakan yabancı bir sefirin karĢısında pek kaba 

olacaktı. Nihayet kızgın gözleriyle baĢ veziri yanına çağırarak yavaĢ bir sesle çabuk 

Ģehre adamlar çıkararak bu iĢin hakkından gelecek birisinin bulunmasını emir etti ve 

yavaĢçacık böyle bir adam bulunmazsa yarın tekmil vükelasının kafasını 

vurduracağını söyledi.  

Bir koĢu Ģehre adamlar çıkıp dükkân dükkân, ev ev dolaĢırlarken padiĢah ve 

sefir karĢı karĢıya hiçbir kelime söylemeden durdular. Vakıa kral muvafık bir cevap 

verebilmek düĢünüyor gibi yapıyorsa da herhalde canı fevkalade sıkılıyordu. 

Etrafındakiler ise baĢlarına gelen bu felaketten korkarak titremeye baĢlamıĢlardı. 

Ġçlerinden yalnız sefir, hiç endiĢesiz rahat duruyordu. ġehre çıkan haberciler ikiĢer 

ikiĢer dolaĢıyorlardı. Bunlardan iki tanesi methini iĢittikleri fakir bir âlimin evine 

girdikleri zaman kendilerini bir dokumacı tezgâhı karĢısında buldular. 

Bir katlı evceğizin üstüne çıkıp bir kapıyı ittikleri zaman odanın ortasında, 

içinde güzel bir kızcağız uyuyan bir beĢik buldular. Pederi aĢağıda çalıĢtığı ve 

validesi de pazara gittiği halde odada kimse bulunmuyor, mamafih beĢikte kendi 

kendisine sallanıp duruyordu. Buna fevkalade taaccüp eden haberciler ufak bir 

merdivenden evin taraçasına çıktılar. Burada da kimseyi bulamadılar. Bununla 

beraber çamaĢır ipine asılmıĢ olan geniĢ bir hasır hiç rüzgâr olmadığı halde yavaĢ 

yavaĢ sallanıyordu. Haberciler bu hasırın korumak için serilmiĢ olan buğdayları 

yemeye gelen kuĢları kovmaya mahsus olduğunu anladılar. Buna da ĢaĢırıp kalan 

haberciler hemen aĢağı inerek ev sahibini aramaya koyuldular. O da zaten en altta ve 

bahçeye bakan bir odada oturuyordu. Dokumacıyı odasında mekiğini atıp dururken 

meĢgul bir halde buldular. Dokumacı kendisine sorulan suallere cevap vererek 

mekiğinin iki ucuna bağlı olan ipleri gösterdi. Dokumacı burada dokurken bu iki ip 
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gele gide bir taraftan beĢiği bir taraftan da taraçadaki hasırı sallıyordu. Tabi ki bu 

iplerde kimsenin gözüne iliĢmeyecek surette ustalıkla odaya ve taraçaya kadar 

uzatılmıĢtı. Nitekim kralın adamları da bunun farkına vardılar. Haberciler kafalarını 

sallayıp birbirlerine bakıp gözleriyle “Az akıllı değil!” demek istiyorlardı. Ġkisi 

birden: 

- ĠĢte bize lazım olan adam, dediler ve dokumacıya sefirin gelip kralın tahtı 

etrafına bir çizgi çizdiğini ve bundan da kimsenin bir Ģey anlamadığını anlattılar. 

Nihayet: 

- Hadi bizimle beraber gel. Eğer bu iĢin içinden çıkarsak kral sana birçok 

ihsanlar verir, dediler.  

Dokumacı biraz düĢündükten sonra çocuğun oynadığı âĢıkları aldı ve cebe 

attı. Tam kapıdan çıkmak üzere idi ki; küçük bir piliç yiyecek aramak bahanesiyle 

tezgâhın bulunduğu odaya giriyordu. Dokumacı: 

- Belki bana lüzumun olur, gel bakalım, diyerek hayvanı yakalayınca 

kuĢağının içine soktu ve habercilerin arkasına düĢerek saraya doğru yollandı.  

Biraz sonra kralın huzuruna çıktı ve sefire lazım gelen cevabı vermeye 

memur edildi. Kendi kendine “Garip Ģey bu adam hiç laf söylemez mi?” haydi 

bakalım, elbette bir kolayını buluruz, diyerek cebinden âĢıkları çıkardı ve sefirin 

önüne koydu. Yüzüne rahat rahat bakmaya baĢladı. Buna az çok taaccüp eden sefir 

derhal cebinden bir avuç akdarı çıkararak yere serpti. Dokumacı gülerek kendi 

kendine “Aferin benim pilicim, tezgâh odasına girmekle ne iyi ettin. Hadi bakalım 

sefir cenaplarına bu seferde sen cevap ver!” diyerek kuĢağından pilici çıkardı ve 

koyuverdi. Bit- tabi piliçte darıları toplamaya baĢladı. Bunun üzerine sefir hemen 

ayağa kalktı ve pabuçlarını giyerek çıktı gitti. Sefir henüz çıkmıĢ idi ki kral tahtından 

inerek dokumacının yanına geldi. Herkeste zaten üĢüĢtü. Bunların ne demek 

olduğunu sordular. Dokumacı bu kadar büyük adam içinde olduğunun farkına bile 

varmayarak müsterih bir sesle: 

- Bu adam buraya eğer kralım size ilan-ı harp ederde sizin payitahtınızı 

muhasara ederse ne yaparsınız? Ona teslim mi olursunuz, yoksa müdafaa mı 

edersiniz? Demeye gelmiĢ. Ben de önüne âĢıkları koydum. Buda: 

- Bizimle kıyas edilirseniz siz çocuk kalırsınız, demekti. Bu sırada kral söze 

karıĢtı: 
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- Sahih, dedi. Çocuk iken hepimiz âĢık oynadık. Haydi devam et… 

Darıları yere serperek sefir hazretleri: 

- Bizim askerlerimiz darı kadar çokturlar, demek istediyse de ben pilici 

koyuvererek: 

- Bizim bir tanemiz sizin yüz bin tanenize mukabildir, dedim.  

Kral bu izahata ĢaĢtı kaldı ve dokumacının kendisine ettiği bu hizmeti pek 

büyük buldu. Çünkü sefir giderken hiçbir tehditte bulunmadı. Dokumacıyı bu kadar 

iltifata layık gören kral onu ihsanlara gark edecek ve hatta onu kendisine baĢvekil 

yapacaktı. Fakat dokumacı ufak bir hediyeden baĢka bir Ģey kabul etmedi ve: 

- Ben bir dokumacıyı, hayatımın sonuna kadar dokumacı kalmak istiyorum, 

dedi. Biraz sonra da ayrılırken;  

-Kralım, senden Ģunu rica ederim. Aciz taban içinde senin baĢvekilinin 

zekâsını geçecek bir ferasete malik adamlar olduğunu sakın unutma. ġunu da hiç 

hatırından çıkarma ki; dokumacılar, kunduracılar, demirciler, dülgerler hâsılı bir 

sanatla hayatlarını kazananlar adi ve aptal adamlar değildirler. 

Çocuk Dünyası, I(48), 6 ġubat 1329 [ 19 ġubat 1914], s.7- 8- 9. 

5.1.60. Aslan Kovan 

EĢeğin birisi sergüzeĢt geçirmesini gayet severdi. Kendisi hem zeki, hem de 

hilekâr bir Ģeydi. Bir gün yola çıkarak uzun süre sahraları, kırları dolaĢtı. En nihayet 

gayet büyük ve taze otlarla bezenmiĢ bir çayıra geldi. EĢek gayet yorulmuĢ olduğu 

için orada uzanmıĢ ve bir parça istirahatten sonra karnını ĢiĢirinceye kadar taze deve 

dikeni yapraklarından yemiĢti.  

Tekrar yoluna devam etmek üzere iken oradan tesadüfen geçen bir aslana 

rast geldi. Bu aslan gayet uzaklardan gelmiĢ ve ömründe asla eĢek görmemiĢti. 

Çayırın üstündeki garip mahlûk aslanın fevkalade tuhafına gitti. Uzun kulakları, 

kalın ve kör sesi adeta kendisini korkutmuĢtu. EĢeği bir müddet seyrettikten sonra 

korka korka yanına yaklaĢarak sordu: 

- KardeĢ, senin adın ne? EĢek cevap verdi: 

- Aslan kovan. 

- Aslan kovan mı? 
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- Evet! … 

- Nasıl? Sen aslanları kovabilecek kadar kuvvetli misin? 

- Kuvvet ne demek? Acaba Ģu koca dünyada beni yenebilecek bir hayvan 

var mıdır? 

Aslan biraz düĢünerek: 

- Öyleyse, dedi. Seninle bütün hayvanlara karĢı birleĢelim, olmaz mı?  

- Peki… Senin hatırını kırmamak için razı oluyorum. 

Buna aslan fevkalade sevinerek hemen teĢekkür etti ve sonra beraberce 

ovaya doğru yollandılar. Ġyice gitmiĢlerdi ki önlerine bir çay çıktı. Bir atlayıĢta aslan 

öbür tarafa geçti. Fakat eĢek atlayamadığı için yüzmeye baĢladı. Zavallı az kaldı 

boğuluyordu. Güç hal ile öbür tarafa çıktı. Aslan eĢeğin beceriksizliğini görerek 

mütehayyirane sordu: 

- Nasıl? Sen yüzmek bilmiyor musun? 

Cevap verdi: 

- Ben mi? Ben bir balıktan iyi yüzerim. 

- E…Öyleyse nasıl oluyor da iki saattir Ģu çayı geçemedin? 

- Kuyruğumla öyle büyük öyle kocaman bir yılan balığı yakaladım ki 

ağırlığı az kaldı beni dibine alıp götürüyordu. En nihayet avımı bırakmak 

mecburiyetinde kaldım ve iĢte çıktım. 

Aslan bu cevap karĢısında biraz ĢaĢırmıĢ olmakla beraber inanarak tekrar 

yola koyuldular. Epeyce gittikten sonra önlerine bir duvar çıktı. Bunun her halde 

üzerinden atlamak gerekiyordu. Aslan bir sıçrayıĢta arka tarafına atladı. Fakat zavallı 

eĢek öbür tarafa geçebilmek için çok zahmet çekti. Evvela ayaklarını kaldırarak 

duvara dayadı. Kendisini sıkarak fevkalade bir kuvvetle sıçradı. Fakat öyle bir sıçradı 

ki duvarın tepesinde ne ileri ne de geri gidebilecek bir vaziyette kaldı. Aslan 

bağırarak sordu: 

- Eee. Orada ne yapıyorsun? EĢek böyle en nazik zamanlarda bile zekâ ve 

itidalini kaybedecek cinsten olmadığı için cevap verdi: 

- Görmüyor musun? Kendimi tartıyorum. Vücudumun acaba ön tarafı mı 

yoksa arka tarafımı daha ağır olduğunu öğrenmek istedim. Nihayet uzun göz 
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hesaplarından sonra duvarın tepesinden aĢağıya atlayabildi. 

O vakit aslan söze baĢladı: 

- Artık bana kanaat geldi ki beni aldatıyorsun. Senin fare kadar kuvvetin 

yok. Bütün bu gördüklerimden ben öyle netice çıkarıyorum. 

- Ah, demek inanmıyorsun? Hadi öyleyse bakalım hangimiz daha evvel Ģu 

duvarı yıkacak? 

 Derhal aslan duvara ayaklarıyla birkaç defa vurdu. Duvarın ancak sıvaları 

döküldü. BaĢıyla tecrübeye giriĢti, fayda vermedi. Nihayet aczini itiraf ederek: 

- Yıkamayacağım, dedi. Bakalım sen ne yapacaksın? 

EĢeğin ayağındaki demirler kuvvetliydi. Diğer taraftan duvarın o derece 

sağlam olmayan bir yerini tanımıĢtı. Birkaç tekmeden sonra duvarın bir kısmı yıkıldı. 

Bunun üzerine mesrurâne: 

- Gördün mü? Dedi. Aslan arkadaĢ, Ģimdi benim daha kuvvetli olduğuma 

inandın mı? Aslan cevap verdi: 

- ġimdiye kadar ben hayvanların içinde kendimi en kuvvetli zannederdim. 

Demek ki aldanıyormuĢum.  

- Bundan baĢka benim daha neler yaptığımı biliyor musun? 

- Acayip! Duvar yıkmaktan daha hayretli Ģeylerin var mı? 

- Ben dikenleri yutarım… 

- Dikenleri mi? 

- Evet. 

- Oh, bunu da görmek beni çok memnun edecek. 

EĢek bu sırada çayırın otları arasında biten sarıçiçekli bir deve dikenine 

yaklaĢarak: 

- Bunu gördün mü? Dedi. Bak nasıl yiyorum. Dikeni taze yapraklarıyla 

sonuna kadar yedi. Bundan pek mütehayyir olan aslan: 

- Hakikaten sen fevkalade bir hayvansın. Bizim padiĢahımız öldü. Seni onun 

tahtına oturtsak, ister misin? 
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- Benim bundan daha mühim pek çok iĢlerim var. Mamafih arkadaĢlarında 

senin gibi nazik ve tatlı dilliyseler, hatırınızı kırmak istemem. 

Ertesi günü toplanan aslanlar içtimaı eĢeğin kendilerine padiĢah olduğuna 

karar vererek ilan ettiler. Her tarafta haftalarca Ģenlikler, eğlenceler yapıldı. Filhakika 

eĢek mevkiinde uzun seneler kaldı. Bahtiyârâne yaĢadı. Ġhtiyarlayarak öldüğü zaman 

kendisine muhteĢem bir cenaze alayı yapılmıĢtı. Civar ormanlardaki birçok 

hayvanlar alaya davet edildiler. Davetliler miyânında tilki de vardı. EĢeği ormanın 

ortasındaki musalla taĢına oyduklarını gördü. Fakat tabutun kenarlarından uzanan iki 

siyah kulağını görür görmez aslanların ne kadar aldandıklarını anladı ama sesini 

çıkarmadı. Artık eĢeği ihtiĢamlı bir mezara gömüyorlardı. Her hayvanın çehresinde 

keder çizgileri görünüyordu. Bu hale için için gülen tilki o gün hayvanların içinde, 

mezar baĢında en çok ağlayan oldu. Hem o kadar kuvvetli ağlıyordu ki diğer aslanlar 

bu fazla kederin sebebini tilkiden sordular: 

- Ben cenazeyi evvelden tanırdım. Her gün tavuklarını çalmaya gittiğim 

çiftliğin karanlık ahırında yaĢardı. Zavallıyı artık ihtiyarlamıĢ, iĢe yaramıyor diye 

çiftlik sahibi sopa ile kovmuĢtu. Bir gün fevkalade acınarak benim yanıma geldi. 

Hem yalvarıyor hem de aldatacak aptal bir hayvan yok mu diye inliyordu. Epeyce 

arkadaĢlık ettik. ĠĢte Ģimdi zavallıyı ölmüĢ görüyorum. Nasıl fazla ağlamayayım? 

Bu söz üzerine ortalık birbirine karıĢtı. PadiĢahlarının adi bir hayvandan 

baĢka bir Ģey olmadığını anlayan aslanlar fevkalade kızdılar. Biraz evvel ihtiramlarla, 

alaylarla getirilen eĢeği mezarından çıkararak parça parça ettiler.  

ĠĢte o zamandan beri bu olayı bir türlü kendilerine yediremeyen aslanlar bir 

eĢek gördükleri zaman parça parça etmeyince bırakmazlar. EĢeklerde 

arkadaĢlarından bir muazzebin kendilerine kazandırdığı bu düĢmanlığa hala lanet 

ederler. 

Çocuk Dünyası, I(48), 6 ġubat 1329 [19 ġubat 1914], s. 11- 13.  

5.1.61. Talihimdir Padişahım 

Evvel zamanda bir padiĢah çirkin bir halayık almıĢ. Bir gün padiĢah 

halayığa gayet güzel bir elmas küpe almıĢ. Halayık “Talihimdir padiĢahım!” Diye bir 

temenna eder. PadiĢah hiddetlenir. “Ben bir padiĢah olayımda bana yalnız bir 

temenna etsin” der. Ertesi gün padiĢah bir gerdanlık alıp halayığa verir. Halayık yine 

“Talihimdir padiĢahım!” der. PadiĢah yine kızar fakat sabır eder. Daha ertesi gün 
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padiĢah bir taç alır. Halayık yine eskisi gibi “Talihimdir padiĢahım!” diye temenna 

eder. PadiĢahın sabrı tükenir. Halayığın kolundan tutarak “haydi Ģimdi talihini ara, 

bul!” diye sokağa attırır. Kız gider, gider bir ihtiyar çöpçüye tesadüf eder. Ona der ki: 

- Baba beni evlatlığa kabul eder misin? 

Çöpçü: 

- Ederim kızım, diye cevap verir. Kızı alıp evine götürür. Kızın cebinde üç 

lirası varmıĢ. Babalığa der ki: 

- ġu üç lira ile kendimize bir kulübecik yapalım. Babalığı razı olur. 

Kulübeyi yapmaya baĢlarlar. Kulübenin temelini kazmak için kazmayı yere vurdukça 

yer güm güm diye öter. Biraz kazarlar, bir de ne görsünler üç küp dolusu altın. Artık 

son derece zengin olurlar. Hemen mimarı çağırıp padiĢahın sarayının aynı Ģeklinde 

bir saray yaptırırlar ve onun sarayı gibi döĢetirler. Bir gün kız der ki: 

- Baba bu günlerde padiĢah bu tarafa gelecek, sen en iyi kürkünü giy, 

elmaslı çubuklarından birini al. Eğer padiĢah “Bu saray kimin?” diye sorarsa “Kız 

kardeĢimin”, dersin. “Eğer kız kardeĢin kimdir?”, derse “Gir içeriye de sor.” Diye 

cevap verirsin.  

PadiĢah o gün bu sarayın önünden geçer. Ġhtiyarı kapıda görerek sorar, 

ihtiyarda kızın öğrettiği gibi cevap verir. Hemen padiĢah içeriye girer. Bakar ki hep 

kendi sarayının döĢemeleri… ġaĢar kalır. Salona girip oturur, kapı açılır. Bir harem 

ağası elinde gümüĢ tepsi içinde gümüĢ tabaklar, tabakların birinde altın, öbüründe 

elmas, diğerinde inci dolu. PadiĢah: 

- Bu nedir? Diye sorar. Öteden hemen kapı açılır. Kız çıkar:  

- Talihimdir padiĢahım, der. PadiĢah anlar ve: 

- Hakikaten senin talihin varmıĢ, diyerek kızı alıp saraya götürür. Kırk gün 

kırk gece düğün yaparlar, muratlarına ererler. 

Gökten üç elma düĢer. Birisi söyleyenin, ikincisi yazanın, üçüncüsü de 

gazeteye basanın. Kabukları da okuyanların… 

Derleyen: Mektep ü Vatan‟dan Necdet 

Çocuk Dünyası, I(49), 13 ġubat 1329 [26 ġubat 1913], s. 6. 
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5.1.62. Çizmeli Kedi 

Vaktiyle Piyer adında iyi kalpli ve çalıĢkan bir değirmenci vardı. Bunun bir 

değirmeni, buğday ve un taĢıyan sabırlı bir eĢeği, çuvalları delik deĢik eden ziyankâr 

sıçanları yemekle uğraĢan sevimli ve kahraman bir de kedisi vardı. 

Değirmen güzel bir çay kenarında olduğundan, suyun akıĢıyla dönen 

tekerlek pekiyi iĢlerdi. EĢek ise hiç sesini çıkarmayıp daima çalıĢtığından o da pek 

sevilirdi. Fakat bütün bunların en iyisi Ģüphesiz kediydi. Çünkü o olmasa değirmende 

buğday, un namına hiç bir Ģey kalmazdı. Fakat bu gayur kedi 298ekâlâ298land etmek 

isteyen sıçanların hepsini tam zamanında yakalar ve hiç amansız hemen boğaz atardı 

ve karnı aç olduğu zamanlarda da bittabi yerdi. Değirmenci ihtiyarladı ve ölüm 

döĢeğine yattı. Bu sırada üç oğlunu yanına çağırarak Ģöyle vasiyet etti. En büyük 

oğluna: 

- Oğlum değirmeni sana bırakıyorum.  

Ġkinciye: 

- Sana da oğlum bizim emektar eĢeği. 

En küçüğüne dönerek: 

- Senin de hissene kedi düĢtü, dedi.  

Kediyi alan en küçük iyi bir çocuktu. Hiç Ģikâyet etmedi. BaĢını kaĢıyarak 

kendi kendine düĢündü. “Kedimi çok severim. Güzeldir, iyidir. Fakat ben onunla 

nasıl yaĢayabilirim? Ağabeylerim çalıĢarak hayatlarını kolayca kazanabilirler.  Halbu 

ki ben? Yapsam yapsam kedimi keser ve etini yiyerek derisini satar ve bununla da 

ancak bir gün yaĢayabilirim. Bu da çok sürmez açlıktan ölür giderim.” Bununla 

beraber çocuk sesini çıkarmadı. Kedisini koluna aldı ve düĢünerek uzaklaĢtı. Bütün 

bu sıralarda hiçbir Ģey yapmayan kedi birden bire konuĢmaya baĢladı ve küçük 

efendisine: 

- Meyus olmayınız benim sevgili ve iyi kalpli efendiciğim. Bana emniyet 

ediniz. Elbette bir çaresini buluruz ve mesut oluruz. Ben size her zaman için iyi bir 

kedinin iyi bir miras olduğunu ispata çalıĢacağım. Bana bir torba, bir çift de çizme 

verin. Sizi temin ederim ki yakın zamanda ağabeylerinizden daha zengin olacağız. 

Küçük çocuk bu sözleri iĢitince gülmeye baĢladı. Bununla beraber küçük 

kedinin değirmende yaptığı ustalıkları, kurnazlıkları bildiğinden yine kalbinde kediye 
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karĢı bir emniyet uyandı ve kendisine istediği Ģeyleri verdi. Kedi bunları alır almaz 

hemen çayıra koĢtu ve torbasını yere yayarak kendisi de yanına yattı. Ölü gibi cansız 

bir surette kaldı ve hiç kımıldamadı. Hȃlbuki, bilakis uyanık ve tetik duruyor, bir 

elinde de torbanın ağzına geçmiĢ ipi tutuyordu. Torbanın dibine lahana parçaları 

koyduğundan oburlukla oraya girecek bir tavĢan gözetliyordu. 

Tecrübesiz ve genç bir tavĢan bunu görür görmez hiç düĢünmeyerek hemen 

torbanın içine girdi ve yakalandı. Kedi hemen tavĢanı öldürdü ve gülerek: 

- Hadi bakalım, bunu krala hediye götürelim, dedi. 

Kral kediyi sarayında kabul etti. Kedi büyük bir ihtiramla eğilerek: 

- HaĢmetmeab Karabes Ülkesi‟nin beyi olan efendim. Size bu hediyeyi 

taktim için beni gönderdi, dedi. 

Kral cevaben: 

- Anlıyorum ki senin efendin pek nazik bir zatmıĢ, sen de benim tarafımdan 

kendisine teĢekkür edersin, dedi. 

Birkaç gün sonra kedi bir tavĢan daha götürdü. Biraz sonra keklikler 

götürdü. Böylece birkaç ay krala av eti taĢıya taĢıya onu gırtlağına kadar doyurdu. 

Fevkalade obur olan kral da bundan çok memnun kalıyordu. Mamafih diğer taraftan 

efendisi günden güne bedbahtlaĢıyordu. Artık cebinde harcanacak bir meteliği ve 

torbasında yenecek bir lokması kalmamıĢtı. Meyus olarak: 

- Bugün değilse yarın açlıktan öleceğim, diye söyleniyordu. Kedisinin ettiği 

vaatleri düĢünmek bile istemiyordu. Zaten o sözlerin hiç birisine inanmamıĢtı. 

Kendisinin bile içinden çıkamadığı bu sefaletten onu kedi nasıl kurtaracaktı? 

Efendisinin pek ziyade meyus olduğunu gören kedi bir sabah dizlerine 

tırmanarak yumuĢak bir seda ile: 

- Artık senin de iĢe karıĢmaklığın zamanı geldi efendiciğim. 

- Evet, evet onu ben de anlıyorum. ĠĢte her Ģeyim hazır. Hayatımı kazanmak 

için yola çıkacağım. 

- Hayır.  

Kedi derhal cevap verdi: 

- Hayır, benim sözümü tutarsanız her ikimizde çoğa kalmaz mesut ve zengin 
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oluruz. ġu çayı görüyorsunuz değil mi? ĠĢte oraya yıkanmaya gideceğiz. ĠĢte bu 

kadar. Artık ondan ötesini bana bırakın. 

Efendisi kedisinin sözünü tutarak çaya girdi. Bu sırada kral arabasıyla o 

civarda dolaĢtığından bunu pekâlâ bilen kedi acı bir sesle bağırdı: 

- Ġmdat, imdat! Karabes beyi boğuluyor.  

Bu sözleri iĢiten kral etrafı araĢtırırken kediyi gördü ve derhal tanıdı. 

Mahiyetine emir etti: 

- Dostum Karabesi beyini hemen kurtarın! 

Bu aralık kedi krala yaklaĢarak: 

- Kral hazretleri efendim yıkanırken hırsızlar elbiselerini çaldılar. 

Kral: 

- Benim en güzel elbiselerimden birisini dostum beye götürüp giydiriniz, 

dedi.  

Az zaman içinde fevkalade süslü bir elbise giyen çocuk teĢekkür için kralın 

yanına geldi. Çocuğa elbiseler o kadar yakıĢmıĢtı ki kral bile bunun büyük bir aileye 

mensup bir bey olduğuna hiç Ģüphe etmedi ve kendisini pek beğendi. Kralın yanında 

bulunan kızı da oğlanı görür görmez âĢık olup kaldı. Kral çocuğa: 

- Arabamıza binerek bize refakat eder misiniz? Diye sordu. Çocuk teĢekkür 

ederek arabaya girdi. Efendisinin kralın arabasıyla gezinmekte olduğu bir sırada kedi 

hiç vakit kaybetmeyerek tarlalarında çalıĢmakta olan köylülerin yanına koĢtu ve 

onlara: 

- ĠĢte kral arabasıyla bu tarafa doğru geliyor.  Eğer kendisine bütün bu 

tarlaların ormanların Karabes beyinin malı olduğunu söylemeyecek olursanız hepiniz 

kıymalık et gibi doğranacaksınız. 

Bu sözlerden fevkalade korkan köylüler hemen itaat ettiler ve kral geçerken 

cümlesi birden: 

- Bütün bu tarlalar, ormanlar Karabes beyinindir, dediler. Kral bunları 

iĢitince Karabes beyinin zenginliğine ağzının suyunu akıttı. Arabanın içinde bulunan 

çocukta bu zenginliğine ĢaĢırıyordu fakat hiç sesini çıkarmıyordu. Daima koĢarak 

giden kedi gayet zengin bir devin elinde buluna güzel bir saraya gitti. Bu dev o kadar 



 

301 

 

zengindi ki bütün geçilen arazi onun malıydı. Kedi deve dedi ki: 

- Efendim ben pek uzaklardan sizi görmek ve tanımak için geldim. Bana 

anlattıklarına göre siz istediğiniz bir hayvanın girebiliyormuĢsunuz. Mesela durup 

dururken aslan olabilir misiniz? Bu doğru mudur? 

Çocuk Dünyası, I(50),  20 ġubat 1329 [5 Mart 1914], s.4- 5- 6- 7. 

- 2- 

Dev: 

- Tamamıyla, diye cevap verdi. Ġnanmazsanız iĢte bakınız.  

Dev bu sözleri söyler söylemez hemen silkelenerek kocaman bir aslan oldu. 

Kedi bunda o kadar korktu ki dehĢetinden yanındaki odaya kaçarak ancak dev eski 

haline gelince geri döndü. Bundan dev fevkalade gururlanıyordu. Kedi dedi ki: 

- Siz beni hakikaten korkuttunuz. Bu ne kadar dehĢetli bir Ģey. Ben buna 

hiçbir zaman inanmayacaktım. Sizin kuvvetiniz pek fevkalade. Zaten bu hal sizin 

vücudunuzdan da anlaĢılıyor. Öyle düĢünüyordum ki sizin bir pabucunuz bana en 

geniĢ bir yatak olabilecek kadar büyüktür. 

Bu sözlerden daha ziyade gururlanan dev gülümsedi. Küçük kedinin yüzüne 

gülerek oynayacağı oyundan hiç Ģüphelenmedi bile. Çünkü kibir ve gurur kendisine 

her Ģeyi unutturmuĢtu. Kedi kendisini lazım olduğu kadar koltukladıktan sonra: 

- Sizin mesela aslan gibi büyük bir hayvan suretine girmeniz pek o kadar 

büyük bir Ģey olmasa gerek. Çünkü zaten vücudunuzda pek büyük. DehĢetli. Fakat 

sizin bu büyük vücutla küçük bir hayvan mesela bir fare olmanıza bir türlü 

inanmayacağım. Siz bunu da yapabilir misiniz? Ben iĢte bunu gayur kabul 

görüyorum. 

Dev cevap verdi: 

- Gayur kabil mi? Dedi ve derhal bir fare oldu. Kedi bunu görünce hemen 

üzerine sıçradı ve yedi. Artık ortada dev kalmamıĢtı. Bu sırada arabasıyla kralda 

sarayın önüne doğru geliyordu. Kedi hemen kapıya koĢarak: 

- Kral hazretleri Karabesi beyinin Ģatosuna uğurlar getirdiniz, dedi.  

Memlekette devin ortadan kalkmasından herkes pek memnun olarak genç 

çocuğu tebrike koĢtular. Gerek arazinin intizamına gerek sarayın güzelliğine hayret 
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eden kral: 

- Doğrusu Karabesi beyi arazinizin feyzine gerek benim en güzel 

saraylarımdan daha güzel olan sarayımıza hiçbir diyecek yok, sözleriyle çocuğu 

tebrik ediyordu. Çocuk ise henüz sebebini anlamadığı ve bu saadet ve zenginliğin 

karĢısındaki hayretini saklayarak mümkün mertebe az sözlerle krala teĢekkür 

ediyordu. Hakikatte bu iĢlere kraldan fazla ĢaĢıran kendisiydi. Kendi kendine: 

- Kimin hatırına gelirdi ki ufacık bir kedi beni bu kadar zengin yapacak, 

bana saraylar nihayetsiz tarlalar kazandıracak ve kralın dostu yapacak, diyordu. 

Bunu efendisinin gözlerinden anlayan kedi: 

- Acele etme benim sevgili efendiciğim, daha henüz bitmedi. Yapılacak 

iĢlerimiz pek çok. Yalnız kralın dostu olmakla kalmayacaksınız, ondan daha yüksek 

olacaksınız, diye cevap verdi. 

Çocuk soruyordu: 

- Daha ne olacak? 

Kedinin söylediği tamamıyla çıktı. Filhakika çocuk daha yüksek bir mevki 

kazandı. Birkaç gün sonra bütün memleket ahalisinin Ģenlikleri arasında kralın 

kızıyla evlendi. Bu dakikadan itibaren gerek efendisinin ve gerek kralın iltifatlarına, 

ihsanlarına gark olan kedi artık sarayda ne fare arkasından koĢuyor ne de bahçeye 

tavĢan avına çıkıyordu. Delikanlı ise sevgili kedisinin arzusuyla Karabesi beyi oldu, 

kaldı. Biraz sonra da kralın arzusuyla tahta çıkarak memlekete hâkim oldu. 

Çocuk tahta geçer geçmez ilk iĢi tabeasının saadeti için geceli gündüzlü 

çalıĢmak oldu. Zaten evvelce de bütün oraları yakıp kavuran devin vücudunu ortadan 

kaldırmakla büyük bir hizmet iĢlememiĢ miydi? Kraliçe de kocasına yardım ederek 

birçok iĢler vücuda getirdiler. Tabealarının rahatına saadetine yarayacak ne varsa 

hepsini yaptılar. Ġhtiyar kral damadının yanında rahat rahat yaĢıyordu. Kediye 

gelince günden güne semizlenerek daha ziyade güzelleĢiyordu. Bir gün efendisi 

kendisini kucağına alarak: 

- Sevgili kediciğim, senin bana yaptığın iyiliğe nasıl teĢekkür edeceğimi 

bilemiyorum, dedi. 

Kedi derhal efendisinin sözünü keserek: 
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- Benim sevgili efendim, bunula nafile meĢgul olmayınız. Zira sizinle 

beraber ben de istifade ediyorum. Görüyorsunuz ya benim rahatım da sizinkinden 

aĢağı kalmaz. 

- Vakıa orası doğru. Fakat ben sensiz ne olacağım? Hiçbir zaman bu halimi 

bulamayacak hatta kralın yüzünü bile göremeyecektim. ĠĢte bak senin sayende 

kocaman bir kral oldum.  

Kedi cevap verdi: 

- Efendiciğim, bütün bu saadeti siz bana değil, fakat pekiyi olan kalbinize 

borçlusunuz. Babanız beni size bıraktığı zaman siz kuyruğumdan tutunca fırlatır 

tahkir edersiniz, babanızdan iĢe yarayacak baĢka bir Ģey isterdiniz fakat öyle 

yapmadınız. Beni kucağınıza alarak okĢadınız, bana emniyet ettiniz. 

- Fakat hayatta muvaffak olmak için yalnız iyi bir kalbe sahip olmak kifayet 

etmez.  

- Vakıa doğru. ġunu da unutmamalıdır ki hainlik daima fenalık getirir. Ġyi 

kalbi olmak ise saadet getirir. Bundan sonra da ustalık gelir. Ben ustalığı yaptım 

fakat bununla beraber siz de iyi kalpliydiniz. 

- Bundan ne çıkar? 

Kedi cevap verdi: 

- Bundan çok Ģeyler çıkar. Her Ģeyden evvel herkese hatta hayvanlara bile 

iyi muamele etmek lazımdır, cevabını verdi. 

Çocuk Dünyası, I(51), 27 ġubat 1329 [12 Mart 1914], s.10- 11- 12. 

5.1.63. Sen mi Yaptırdın, Babandan mı Kaldı? 

Eski padiĢahlarımızdan biri bir gün tebdil kıyafet ederek seyahate çıkmıĢ. 

Tabeası içinde gezip dolaĢarak hallerini yakından tetkik ederken akĢam olmuĢ. 

Geceyi bir çobanın çadırında misafirlikle geçirmiĢ. Sabahleyin ayrılacağı zaman 

çobana adresini vererek, herhalde bir gün kendisini ziyaret etmesini söylemiĢ. 

Rivayete göre bu padiĢah sultan Murat imiĢ. 

Aradan bir müddet geçtikten sonra çoban günlerden bir gün hediye olmak 

üzere heybesine biraz yağ ve peynir koyarak Ġstanbul‟a gelmiĢ ve Sultan Murat‟ın 

sarayını arayıp sormaya baĢlamıĢ. Fakat padiĢah, çobandan ayrılırken adresini 
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“Ġstanbul‟da Murat Ağa‟nın konağı” suretinde yazdığından çoban, “Murat Ağa‟nın 

konağı nerededir?” diye sorduysa hiç bilen olmamıĢ. Artık çobanın geze geze son 

derece canı sıkılmaya baĢlamıĢ. Yorgun ve geldiğine piĢman bir halde sarayın 

önünden geçerken Sultan Murat pencereden çobanı görmüĢ. Hemen hizmetçilerinden 

birine emir ederek çağırtmıĢ. 

Çoban padiĢahın huzuruna giderken geçtiği yerlerde gördüğü ziynet ve 

ihtiĢamdan mütehayyir bir halde etrafına bakınarak yürüyor, bir taraftan da hiç 

farkında olmayarak ıslık çalıyormuĢ… Nihayet huzura girmiĢ ve hemen: 

- Murat Ağa ya! Kime sorduysam seni tanımadıklarını söylediler. Fakat 

görüyorum ki oturduğun konak pek süslü. Bu konağı sen mi yaptırdın, babandan mı 

kaldı? Diye sormuĢ. PadiĢah cevap vermeden: 

- Herhalde babandan kalmıĢ olmalı, sen yaptırsaydın elbette seni tanıyan 

bulunurdu, demiĢ. 

Çocuk Dünyası, I(50), 20 ġubat 1329 [5 Mart 1914], s. 8- 9. 

5.1.64. Ağaç Kesenin Kabahati 

Bir zamanlar Ġstanbul‟da sık sık zelzeleler olmuĢ. Herkes büyük bir korku 

içerisinde kalmıĢ. Her ağızdan bir ses çıkıyor, bunun sebebini araĢtırıyorlarmıĢ. 

Nihayet bir ihtiyar meclisinde Ģöyle düĢünmüĢler. “Bunu bilmeyecek ne var, 

Kâğıthane‟deki o büyük ağaç yok mu iĢte o ağacın bir an evvel kesilmesi… Halk iyi 

havalarda Kâğıthane‟ye gidiyorlar, o büyük ağacın gölgesinde güneĢten kendilerini 

koruyorlar, türlü türlü eğlencelerle, zevklerle vakit geçiriyorlar. Eğer o ağaç kesilirse 

Kâğıthane‟ye giden olmaz. Herkes evinde iĢiyle gücüyle meĢgul olur.” 

Hakikaten Kâğıthane‟de de büyük ve ulu bir ağaç varmıĢ. Etrafına saldığı 

uzun uzun kollarla, dal ve budaklarla altında iki yüz halkı eğlendirebilecek bir 

gölgelik vücuda getiriyormuĢ. Bu gölgelikte Cuma ve Pazar günleri oyunların türlüsü 

oynanır, davul ve zurnaların beĢi onu bir arada çalınır, ahenkler olurmuĢ. Mecliste 

mevcut bulunanlar iyice kanaat etmiĢler ki bunca zelzelelere sebep hakikaten bu 

ağaçtır.  

Ertesi günü içlerinden birisi baltasını omuzladığı gibi doğru Kâğıthane‟ye 

gitmiĢ. O ağacın yanına varır varmaz kollarını sıvayarak ağacı kesmeye baĢlamıĢ. 

Bittabi bir iki vurur vurmaz beĢ on adım ileriden yerden bir cin çıkmıĢ ve ağacı kesen 
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ağaca yaklaĢarak: 

- Aman ne yapıyorsun? Sana yalvarırım bu ağacı kesme… 

DemiĢse de dinlettirememiĢ. BakmıĢ ki çare yok, ağaç kesilecek. O zaman: 

- Bir çift sözüm var, bir dakikacık müsaade et, demiĢ. Ağaç kesenin 

müsaadesini alınca: 

- Seninle bir güreĢ yapalım. Eğer sen beni alt edersen ne ala, edemezsen o 

zaman ağacı kesemezsin, diye Ģart koymuĢ. Her ikisi de bir güreĢ yapmıĢlar, Ģeytan 

alta gelmiĢ. Herif hemen doğrularak baltasını kaptığı gibi yine ağacı kesmeye 

baĢlamıĢ. Hâlbuki ağacın kesilmesi Ģeytanın hiç iĢine gelmediğinden, düĢünmüĢ, 

taĢınmıĢ demiĢ ki: 

- Sana bir teklifim daha var. Eğer kabul edersen bu senin içinde karlı bir iĢ. 

Sen kendi menfaatin için bu ağacı kesmekle bir Ģey kazanmayacaksın. Ben her gün 

senin yatağının altına beĢer kuruĢ bıraksam, sen bu ağacı kesmekten vazgeçer misin? 

Herif para lakırdısını iĢitince vazgeçmiĢ, evine dönmüĢ. ġeytanın dediği gibi 

her sabah kalktığı vakit yatağının altında beĢ kuruĢ buluyormuĢ. Fakat bu çok devam 

etmemiĢ, beĢ altı gün sonra kesilmiĢ. Herif bir gün beklemiĢ, iki gün beklemiĢ, 

paraların sonu çıkmayınca baltasını omuzladığı gibi yine Kâğıthane‟ye gitmiĢ. Tak 

tak ağacı kesmeye baĢlamıĢ. Cin yine çıkmıĢ. Ağacı kesebilmek için güreĢ 

yapmalarını teklif etmiĢ. GüreĢ yapmıĢlar. Fakat bu defa ağacı kesecek olan adam alt 

gelmiĢ. Bir… Bir daha… Bir daha… Derken üç defa güreĢ yapmıĢlar. Üçünde de 

yenilmiĢ. ġaĢkın bir halde cine sormuĢ ki: 

- Bu nasıl olur? Geçen gün bir demeden seni altıma aldım idi. Fakat bugün 

her üçünde de beni mağlup ettin!  

Cin Ģöyle cevap vermiĢ: 

- O zaman senin niyetin baĢkaydı. ġimdi ise para almak maksadıyla bu 

baltayı sallıyorsun! 

Derleyen: A. Hami 

Çocuk Dünyası, I(50), 20 ġubat 1329 [5 Mart 1914], s. 9- 10. 

5.1.65. Balıkçı Güzeli 

Zaman-ı evâilde bir balıkçı varmıĢ. Bu balıkçının bir haremi, on yaĢında 
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gayet güzel bir de oğlu varmıĢ. Balıkçı sanatından o kadar usanmıĢ ki oğlunun da 

kendisi gibi olmaması için tahsiline terbiyesine som derece dikkat etmiĢ. BeĢ sene bu 

suretle geçer. Adamcağızın gayreti semeresiz kalır. Zira çocuk okumaya 

istidadı(kabiliyeti) olmadığı için beĢ sene zarfında hiçbir Ģey öğrenemez. Bir gün 

balıkçı oğluna der ki: 

- Oğlum beĢ senedir sana harcadığım paranın, verdiğim emeğin beyhude 

gittiğini anlıyorum. Senin halin ne olacak? Okumazsan sonra piĢman olur, benim gibi 

ekmek parası kazanacağım diye sıkıntı çekersin. Oku da efendi ol. Ben de senin 

sayende son zamanımda rahat edeyim. 

Çocuk babasının lakırtısı bitinceye kadar dinledikten sonra der ki: 

- Babacığım söylediklerin doğru. Lâkin beni değil beĢ sene on sene okutsan 

yine beyhudedir. Çünkü senin sanatında benim gözüm var. Muhakkak ben de balıkçı 

olacağım. Ben de senin gibi mahalleleri dolaĢıp balık satacağım.  

Adamcağız çocuktan bu sözleri duyunca neye uğradığını bilmeyip: 

- Eyvah! Bütün emeklerim mahv u heba mı oldu. Yazık sana oğlum, son 

piĢmanlık fayda vermez sen bunu sonra anlarsın ama iĢ iĢten geçmiĢ bulunur, der ve 

hiddetle kalkıp hareminin bulunduğu diğer odaya gider. Yahu hali keyfiyet böyle! 

Oğlan benim gibi balıkçı olmak hevesinde imiĢ. Ne yapacağız? Diye hasbıhalde 

bulunur. Haremi dahi: 

- Mademki öyledir, çocuğun arzusuna muvafakat etmekten baĢka çare yok. 

Bir tanecik sevgili evladımızı okutacağız diye mezara mı sokalım? Haydi git. Ne 

lazımsa tedarik et. Varsın sanatkâr olsun. Sen balıkçısın da hamdolsun Ģimdiye kadar 

aç mı kaldık yoksa açıkta mı? Elbette o da adam olup evini besler, cevabını verince 

biçare adamın biraz yüreğine su serpilir. Hemen sokağa çıkıp on beĢ yaĢındaki 

çocuğun kaldırabileceği kadar ufak bir balık tablası yaptırır. Çocuğa bir takım balıkçı 

elbisesi, sırmalı camadan alır. O kadar özenir ki her Ģeyin en iyi cinsinden almasına 

dikkat eder. Balık pazarına gider, üç okka barbunya balığı alarak eve gelir. Çocuk 

sevincinden merdivenleri ikiĢer, üçer atlar, babasını karĢılar. Babası: 

- ĠĢte oğlum, istediklerin! Cenabıhak baĢına hayırlı yazsın, kar açıklığı 

versin, diye getirdiği elbiseleri çocuğun arkasına giydirir. Balıkları tablaya güzelce 

istif eder ve ilave ederek “Oğlum sakın uzaklara gitme. Ben senin kazancında 

değilim. BaĢına bir felaket falan gelir, aman evladım civarımızda sat, elverir!” oğlan 
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dahi: 

- Peki babacığım. Sen merak etme, sözünden dıĢarı çıkmam, der ve sokağa 

çıkar. 

Çocuğa balıkçı elbiseleri o kadar yaraĢmıĢ ki; zaten kendisi güzel, elbiseler 

büsbütün güzelliğine revnak vermiĢ. Hele sedasının güzelliği tarif olunur gibi 

değilmiĢ. KöĢenin baĢını döner dönmez, o muharrik sedasıyla “Balık alın balık” diye 

bir kere haykırmıĢ. Sokaktan geçenler durup çocuğun yüzüne bakmaya mecbur 

olmuĢlar. Kimisi “Suphanallah! Bu ne yakıcı seda! Hiç böyle ses ömrümde 

iĢitmedim.” Kimisi “Allah kimin evladı ise bağıĢlasın, adamakıllı giyinse paĢazade 

zannedilir. Biçare çocuk balıkçı olmuĢ ne takdir-i Huda” diyerek beyan-ı teessüf 

eder. Velhasıl çocuğu görüp te bigâne kalmak mümkün değil. Herkes bir surette 

güzelliğini sedasını takdir ederler, çocuk iki adım atar atmaz baĢından tablayı 

indirmeye mecbur olurmuĢ. Zira çocuğun sedasını duyan evlerden “Bu nasıl balıkçı, 

Ģunu görelim.” Diye çağırıp hem cemalini seyrederler hem de balık alırlarmıĢ. Üç 

okka balığın ne ehemmiyeti olur? Daha yarım saat olmadan tablada balık kalmaz. 

Çocuk eve gelir. Babası ĢaĢırır: 

- Oğlum balıkları köpek mi kaptı? Der. Çocuk dahi sattığını söyler. Nihayet 

o gün akĢama kadar tabla üç kere dolar, boĢalır. Babası çocuğun balıkçı olmasını 

istemezken, bu kazanca hayrette kalıp sevinir. Ertesi gün yine tablaya balıkları 

donatıp sokağa çıkar. Balıkçı yoluna devam etmekte olsun. Biz balıkçının yarım saat 

sonra gideceği bir mahalleye nakli kelâm edelim. 

Derleyen: Hediye Hanım 

Çocuk Dünyası, II(51), 27 ġubat 1330 [12 Mart 1914], s. 6- 7. 
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Bir gün evvel geçtiği mahallenin birinde komĢular Ģöyle konuĢuyorlardı: 

- Hu Fatma Hanım! 

Fatma Hanım dahi: 

- Buyurun Emine‟ciğim ne istiyorsun? 

Ġki komĢu yarıya kadar kafesleri açarlar. KonuĢmakta devam ederler. 

- Aman Fatma‟cığım dün buradan geçen balıkçı güzelini gördün mü?  
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- Emine Hanım nasıl balıkçı güzeli o? 

- Aaa! Ayol sedasının güzelliği, simasının sevimliliği herkesi hayran etti. 

Ġki komĢu böyle söylenirken balıkçı güzeli dahi: 

- Balık alın balık, diye oradan geçer. Bu defa Emine Hanım dayanamaz 

balıkçıyı çağırır. On para yirmi para biriktirdiği birkaç kuruĢla bir okka balık alır. 

ĠĢte bu iki komĢu her gün balıkçı güzelinin lakırdısını ederek yolunu gözlerlermiĢ. 

Bir gün balıkçı güzeli yolunu uzatır. Ġki saat kadar gider. Yolu sarayın önüne tesadüf 

eder. “Balık alın balık!” diye haykırır. Hanım sultanın odası da sokak üzerinde imiĢ. 

Bu sedayı duyar duymaz: 

- Aman dadı Ģu güzel seda ile bağıran her kimse korkutmadan buraya 

getirsinler, der. Dadı gidip bir haremağası vasıtasıyla balıkçı güzelini celp edip 

sultanın huzuruna çıkarırlar. Sultan da on altı on yedi yaĢlarında gayet güzelmiĢ. 

Balıkçı güzelini görüp bin can ile âĢık olur. Yanına alıp oturtur. Kim olduğunu peder 

ve validesinin bulunup bulunmadığını sorar. Çocukta her halini anlatır. Sultan der ki: 

- Ben senden pek hoĢlandım. Yarın yine gel. Birlikte oturalım. Saat on bir 

buçuğa kadar sultanla otururlar. Balıkçı güzeli yarın yine geleceğini vaat ederek 

ayrılır. AĢağı iner bakar ki tablasını beyazlara sarmıĢlar. BaĢına alır, ağır olduğu için 

eve güç hal ile götürebilir. Validesi, pederi dahi pencerenin önünde merakla çocuğun 

gelmesini bekliyorlarmıĢ. “On bir buçuğa kadar hiç kalmazdı acep bir felakete mi 

uğradı?” Diye düĢünürlerken köĢenin baĢından tablası beyazlara sarılmıĢ çocuk 

görülünce hemen kalkıp aĢağıya koĢarlar. BaĢından tablayı indirirler. Bir de içerisini 

açıp bakarlar ki ne görsünler? Tablanın ortası altın dolu. Adamcağız ĢaĢırır: 

- Oğlum sen nerede idin? Bu altınları sana kim verdi? Deyince oğlu dahȋ: 

- Baba büyük bir konağın önünden geçiyordum. Beni çağırdılar, tablayı 

baĢımdan indirdiler. Beni yukarıya çıkardılar. Orada gayet güzel bir kız vardı. Beni 

bu vakte kadar göndermedi. Sonra sabahta geleceğimi söyledim. O vakit müsaade 

etti. Kim olduğunu bilmem, der. Adamcağız meyus olarak: 

- Eyvah! Evladımı elimden alacaklar. Tarife bakılırsa sen saraya gitmiĢsin. 

Bakalım Cenabıhak ne gösterecek? Yarın ben de seninle beraber gideyim, girdiğin 

yeri göreyim, der. O gece ne hal ise yatarlar. Ertesi günü nadide balıklardan alarak 

balıkçı güzelinin tablasını donatırlar. Babası da birlikte olarak yola çıkarlar. Bir 
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müddet gittikten sonra sarayın bulunduğu sokağa gelirler. Çocuk uzaktan gösterir: 

- ĠĢte burası, der. Biçare babası: 

- Ben zaten anlamıĢtım, Allah baĢımıza hayırlar yazsın, diye söylenir. Ters 

yüzüne dönüp eve gelir. Vuku hali zevcesine söyler. Ġkisi de meyus olurlar. Biz 

gelelim oğlana. Yine dünkü gibi “Balık alın balık!” diye haykırır. Zaten haremağaları 

tembihli imiĢler. Balıkçı güzelini çağırıp içeriye alırlar. Tablasını baĢından alıp 

çocuğu sultanın yanına götürürler. O günde güle oynaya akĢamı ederler. Balıkçı 

güzelinin gitme vakti gelir. Sultan der ki: 

- Pederine ağırlığınca altın verip seni satın alsam razı olur musun? Çocuk 

dahi: 

- Evet. Razıyım, diye cevap verir. Sultan der ki: 

- Yarın pederini de birlikte getir de konuĢalım. Balıkçı güzeli dahi 

muvafakat ederek vedalaĢıp ayrılır. Yine tablasına altın korlar. Çocuk evine gelip 

validesine, pederine sultanın dediğini anlatır. Zavallı valide ve peder ağlaĢmaya 

baĢlarlar. Adamcağız der ki: 

- Ne olursa olsun evladımı veremem. Kim bilir cariyelerden bir çerkez midir 

nedir? Çocuğu elimden alacak. Yarı gider söylerim, diyerek ertesi gün gitmeye karar 

verir. Sabah olur. Bu defa tabla falan almazlar. Baba oğul yola revan olurlar. Biraz 

sonra saraya vasıl olurlar. Adamcağızı mükellef surette döĢenmiĢ bir saraya alırlar. 

Sultan kapıya gelir der ki: 

- Efendi peder, oğlunuzu ağırlığınca altın verip alacağım. Ne dersiniz? 

Adam dahi: 

- Bir tanecik evladımı veremem. Zira validesi ve ben onun için dünyada 

yaĢıyoruz. Eğer evladımız olmazsa bu hayattan hiçbir lezzet almayız. Bunun için 

veremem, cevabını verir. 

Derleyen: Hediye Hanım 

Çocuk Dünyası, II(52), 6 Mart 1330 [19 Mart 1914], s. 2- 3. 

- 3- 

Sultan der ki: 

- Güzel söylüyorsunuz ama ben de padiĢahın bir tanecik kerimesiyim. 
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Oğlunuzu görüp, sevdim. Ġstediğim gibi tahsiline terbiyesine gayret edip kendi 

yanımda büyüteceğim. Bu çocuktan ayrı olursam ben de yaĢayamam. Güzellikle 

olursa ağırlığınca altın verip alırım! Vermemekte inat gösterecek olursanız cebren 

dahi oğlunuzu alabilirim.  

Adam sultan olduğunu öğrenince iĢin değiĢtiğini anlayıp çar ve naçar razı 

olur ve oğlunun ağırlığınca altını alıp gözlerinden öper ve ağlayarak ayrılır. Peder 

valide oğullarının hasretiyle ağlamakta olsunlar. Biz gelelim sultanla balıkçı 

güzeline. 

Sultan oğlanı hemen hamama gönderir ve bir kat kız elbisesi giydirip kız 

kıyafetine sokar. AkĢam olur, padiĢah yemeğe inerken bu kıza etek öptürürler. Sultan 

hanım yeni cariye aldı derler. PadiĢah dahi inanır. Sultan bu oğlana müteaddit 

muallimler tayin eder. Evvelce okumaya hevesi olmayan çocuğun aĢk ile istidadı 

artar. Musiki muallimleri gelip saz öğretirler. Velhasıl beĢ sene zarfında bu çocuk 

öyle okur ki her lisanı öğrenir. Hele sazına uyar olmaz. Sedasının güzelliği sazına bir 

kat daha revnak verir. Çocuğun sazını iĢitip de ağlamamak kabil değilmiĢ. Lakin her 

kemalin bir zevali olur derler. Bu çocuk yirmi yaĢına geldiği için bıyıkları terlemeye 

baĢlar. Bir gün sultan der ki: 

- Ayrılık zamanı geldi. ġimdiye kadar benim gayretimle beraber yaĢadık. 

ġimdiden sonra da siz gayret edip beni almaya muvaffak olmalısınız. Ben size bir 

gemi yaptırtırım, her Ģeyin mükemmel olmasına dikkat ederim. Siz gemiye binip 

Çanakkale‟sine gidiniz. Oradan Hint padiĢahının tarafından bir name yazıp pederime 

gönderiniz. Yola çıkardığınız tatara güzelce tembih ediniz. Kendisine sorulduğu 

zaman Hint‟ten geliyorum desin. Cenabıhak bize acısın, belki bu suretle muvaffak 

oluruz.  

Oğlan buna razı olur. Gemi ısmarlanır, bir ay zarfında tekmil olur. 

Ağlayaraktan sultan ile vedalaĢır. Gemiye biner, Çanakkale‟sine müteveccihen 

hareket eder. Günün birinde Çanakkale‟sine vasıl olur. Kızın söylediği gibi bir name 

yazar. Tatarın eline verip Ġstanbul padiĢahına gönderir. Zavallı sultan babam ne 

cevap verecek diye gece uykularını terk etmiĢ, padiĢah nameyi alıp okur: 

- Allah, Allah. Ben bu zamana kadar Hint padiĢahımım dünyaya evladı 

geldiğini hiç duymadım. Acep niçin sakladı? Kim bilir herkesin bir fikri var. Ondan 

iyisine mi kızımı vereceğim? Diyerek kendisi dahi Ģu yolda name yazar: 
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“Ben de verdim. Fakat kerimem bir tane olduğu için oraya gönderemem. Siz 

Ģehzadeyi bu tarafa gönderiniz.” Nameyi mühürler. Kendi tarafından bir tatar çıkartıp 

Hint‟e gönderir. Bir de sultan duyar ki Hint‟e tatar gitmiĢ, ĢaĢırır. Kızla oğlan kendi 

tatarlarıyla padiĢah cevap gönderir zannetmiĢler. Sultan son derece kederlenir. ĠĢin 

sonuna muntazır olur. PadiĢahın gönderdiği tatar Hint‟e gider. Hint padiĢahına 

nameyi verir. Hint padiĢahı nameyi alıp okur. Kendi kendine: 

- Sübhanallah, Ġstanbul padiĢahı çıldırmıĢ mı? Benim dünyaya zürriyyetim 

geldiğini bilmiyor mu? Yoksa benimle eğleniyor mu? Diye taaccüp ederken aklı 

baĢına gelir. Anladım. Bu sultanın iĢidir. Benden ona iyilik bu sırrını saklamaktır, 

diyerek hemen adamlarına emir eder üç gemi hazırlatır, içine antikalar, güzel 

kumaĢlar, o zaman kıymettar olan Ģeylerden gemilere yükletir. Ġstanbul padiĢahından 

gelen tatarın eline, tatar nameyi getirdikten on gün sonra üç gemi sultana hediye 

gönderiyorum. Oğlum dahi geliyor diye bir name yazar, verir. Tatar nameyi alıp 

padiĢaha getirir. PadiĢah memnun olur. Sultan da daima babasının yazıhanesine gelip 

bakarmıĢ. Hint padiĢahından gelen nameyi görünce hemen balıkçı güzeline Hint 

padiĢahının gemileri geliyor, Çanakkale‟den geçerken siz de birlikte olarak geliniz, 

diye haber gönderir. Aradan on gün geçer, gemiler Çanakkale‟sinden geçerken oğlan 

da peĢlerine takılır. Ġstanbul‟a Hint padiĢahının oğlu geliyor, diye haber gelir. Yollara 

Ģallar yapılır, askerler dizilir. Ġskeleye kadar padiĢah gelip damadını karĢılar. Alayla 

saraya gelirler. ġeyhülislam nikâh kıyar, düğüne mübaĢeret ederler. Köleler, 

halayıklar azat olunur. Kurbanlar kesilir. Bir mübarek Cuma gecesi sultan ile 

Ģehzadeyi güveyi korlar. ġehzade ilk söz olarak der ki: 

- Ey, sultanım! Size bir Ģey söyleyeceğim. Eğer benim evvelce balıkçı 

olduğumu yüzüme vuracak olursanız Ģimdiden müfarekat (ayrılma) edelim, benim 

müsterih olduğumu isterseniz böyle bir harekette bulunmayacağınızı temin edersiniz. 

Sultan söz verir. ġehzade sultanım ahdinizde sebat etmeyecek olursanız o anda dilim 

tutulur, nutka mecalim kalmaz. Aman sultanım rica ederim ahdinizi bozmamaya 

gayret ediniz, der. Sultan dahi ahdinde sebat edeceğini tekrar vaat eder. 

Derleyen: Hediye Hanım 

Çocuk Dünyası, II(53), 13 Mart 1330 [26 Mart 1914], s. 6- 8. 
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Bunlar iki sene güzel güzel geçinirler. ġehzade bir gün ĢakalaĢırken nasılsa 
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sultanın kolunu acıtır. Sultan öfkelenir: 

- Balık tablası mı zannettin? Sultan kolu bu? Der. ġehzade ĢaĢırır, köĢeye 

çekilip boynunu büker, oturur. Sultanın aklı baĢına gelir, hemen Ģehzadenin 

ayaklarına kapanır. 

- Aman beyim, ağzımdan kaçtı kusurumu affediniz. Bir daha böyle 

terbiyesizlikte bulunmam. Rica ederim cevap veriniz, diye ağlayarak yalvarır. Fakat 

Ģehzadenin çoktan dili tutulmuĢ, nutka mecali yok ki cevap versin. Sultan o kadar 

gözyaĢı döker o kadar yalvarır ki tarif edilemez. Tamam üç gün üç gece Ģehzadenin 

önünde ayaklarına kapanarak ağlar, yalvarır. ġehzade cevap vermez. Yalnız 

omuzunu kaldırmakla iktifa eder. Dördüncü gece sultan bu kadar uykusuzluğa, 

ağlamaya mukavemet edemez karyolasına bitap serilir hemen uyur. Sultanın 

uyuduğunu Ģehzade görünce bulunduğu yerden kalkar. Üzerindeki elbiseleri çıkarır, 

bir iç donu bir gömlekle kalır. Oda kapısından dıĢarıya çıkar, doğru bahçeye gider. 

Bahçenin bir ufak kapısı varmıĢ ki nöbetçi falan beklemezmiĢ. Kimse görmeden o 

kapıdan sokağa çıkar. KoĢa koĢa Galata Köprüsü‟ne gelir. Bakar ki büyük bir gemi 

kalkmak üzere bulunuyor. Rıhtımdan elini sallamaya baĢlar. Bunun el salladığını 

kaptan görerek bir sandal indirtir. Delikanlıyı vapura getirtirler. Kaptan: 

- Kimsen yok mu? Sen neden böyle çırıl çıplaksın, diye sorar. Biçare 

delikanlı kimsem yok diye baĢıyla iĢaret eder. Kaptan dilsiz olduğunu anlar. Bu 

kadar güzel delikanlının dilsiz olduğuna müteessif olur. ġehzade vapurun güvertesine 

çıkar bakar ki adamın birisi oturmuĢ çığırtma çalıyor. ġehzade her musikiye aĢina 

olduğu için bir türlü duramaz. ĠĢaretle: 

- Ver ben çalayım, der. Adam dahi: 

- Senin nutka mecalin yok, bunu nasıl çalacaksın? Diye cevap verir. 

Yine dilsiz iĢaretle yalvarır. Adamcağız dilsize verir. Dilsiz çığırtmayı eline 

alır, saraya karĢı yüzünü döner, bir “Ey gaziler, yol göründü.” Diye çalar ki veren 

adam hayrette kaldıktan sonra vapurda ne kadar insan varsa hepsi dilsizin baĢına 

toplanır. AĢk olsun sana… Var ol, ah senin dilin olaydı gibi lakırdılar söylenmeye 

baĢlar. Ġçlerinden birisi dilsize fazla olan pantolonunu verir. Birisi ceket, kimisi yelek 

birisi de fes verip dilsizi donatırlar. Kaptan dahi gelmiĢ, kalabalığın içinde 

bulunuyormuĢ: 

- Bu dilsiz benim olsun, mademki kimsesi yokmuĢ birlikte memleketleri 
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gezeriz, der. Gemi Ġskenderiye‟ye gidiyormuĢ. Ġskenderiye‟ye vasıl oluncaya kadar 

dilsiz vapurda bulunanlara çığırtma çalar, eğlendirir. Günün birinde Ġskenderiye‟ye 

muvasalat ederler. Her seferinde gemi yirmi gün kadar orada kalırmıĢ. Kaptan dahi 

Mısır padiĢahı ile ahbap olduğundan her ne zaman gelse Mısır‟a padiĢahın sarayına 

gider, hareket edinceye kadar sarayda otururmuĢ. Bu defa dilsizi de beraber alarak 

Mısır‟a gidip saray dâhil olurlar. PadiĢah kaptanı pek severmiĢ, geldiğine memnun 

olur. Yanındakinin kim olduğunu sorar. Kimsesiz bir delikanlı olup yanına aldığını 

söyler.  

Bir müddet oturup oradan buradan konuĢurlar. AkĢam yemeği vakti olur. 

PadiĢah, misafirleri sofraya inerler. PadiĢahın mutadı yemek yerken bir takım saz 

çalarmıĢ. Sazendeler çalarken dilsizin boğazından bir türlü yemek geçmezmiĢ. 

Kaptana ben de çalayım diye iĢaret eder. PadiĢah ne istediğini sorar. Kaptan da saz 

çalmak istiyor diye söyler. PadiĢah bir keman getirmelerini emreder. Kemanı 

getirirler, dilsiz hemen alır. Çalgıcı baĢının üst tarafına geçip otururlar. Çalgıcı baĢı 

öfkelenir ama padiĢahın yanında belli etmez. Suzinaktan öyle bir taksim yapar ki ne 

padiĢahta yemek yiyecek takat kalır ne de sazendelerde saz çalacak hal! Cümlesi 

mebhut (hayrette kalmıĢ), mütehayyir, gaĢy (kendinden geçme) olurlar. Böylece 

sazendelerin kimisi birlikte çalar, kimisi çalmaz. Mükemmel bir fasıl yaparlar. 

PadiĢah kaptana der ki: 

- Sen gezenti bir adamsın, bu dilsiz sana ayak bağı olur. Yanında 

taĢıyacağına bana ver de sazende baĢı yapayım. Kaptan dahi: 

- Zaten ben de size taktim etmeye getirdim. Hediyem olsun, der. PadiĢah 

son derece memnun olur. Dilsizi sazende baĢı yapar. Yalnız dili söylemediği için pek 

müteessif olur. Mısır‟da ilan eder: 

- Bu dilsizi kim söyletirse ihya ederim. Ne kadar doktor varsa 313ekâ 

313ekâ saraya gelmeye baĢlarlar. Bu kadar mualece (ilaç yaparlar) ederler hiç birisi 

fayda etmez. Mısır‟da doktor kalmaz, hocalar dahi gelip cümlesi birer defa dilsizi 

nefes ederler. Her Ģey tesirsiz kalır. PadiĢahta ümidini keser. Yalnız sazıyla iktifa 

edip dururmuĢ. Dilsiz Mısır‟da saz çalmakta olsun, biz gelelim sultana… 

Sultanın ne kadar müddet uyuduğu malum değil. Yüreğinde bir acı olduğu 

halde uyanır, kalkar. Bir de Ģehzadenin oturduğu yere bakar ki kimseler yok. Belki 

dıĢarı çıkmıĢtır diye kalkar dıĢarı çıkar. Ağlamaktan gözleri ĢiĢmiĢ, yüzünü yıkar. 
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Tekrar odaya gelir, Ģehzadenin elbiselerini görür ve kaçtığını anlar. Ağlayaraktan 

pederine gider: 

- Babacığım, ben Ģehzademi bir Ģeyden dolayı gücendirdim. Elbiselerini bile 

bırakmıĢta öyle gitmiĢ. Muhakkak kendim nereye gitmiĢ ise arayıp bulacağım yoksa 

ben onsuz yaĢayamam, der. PadiĢah ĢaĢırır. Cevap verir ki: 

- Kız, senin aramaklığın olmaz. Ben taburla asker göndereyim. Her tarafı 

arasınlar. 

Sultan razı olmaz, mutlak kendim arayacağım diye ısrar eder. PadiĢah bakar 

ki kızına söz geçiremeyecek muvafakat etmeye mecbur olur. Sultan der ki: 

- Babacığım! Sizden bir gemi isterim teknesi altından, direkleri gümüĢten, 

yelkenleri lahuri Ģaldan, tayfa olarak da kırk tane kız isterim. Yalnız erkek olarak bir 

kaptan isterim. Bunlar kırk güne kadar muhakkak ikmal olunmalı fazla bekleyemem. 

PadiĢah evladını pek sevdiği için her sözünün harfiyen icra olunacağını 

söyler ve gemiyi ısmarlatır. Kırk gün olunca hepsi ikmal olunur. Kız pederiyle 

vedalaĢıp gemiye biner. Ġstanbul‟dan uzaklaĢmaya baĢlarlar. Sultan ve tayfa olan 

kızlar erkek elbisesi giyerler. Her memlekete uğradıkça sultan gemiden çıkıp dilsiz 

bir delikanlı görülüp görülmediğini ahaliden sorarmıĢ. Herkesten görmedik cevabını 

alırmıĢ. Gezmediği memleket, gitmediği diyar kalmaz. Biçare sultan meyus olarak 

ümidini keser: 

- Eyvah, bunca emeklerim mahvoldu. KeĢke beyimin dili tutulacağına 

benimki tutulaydı da balıkçı olduğunu söylemeseydim, diyerek ağlar. O kadar ağlar 

ki kendinden geçer. Kamara kapısının Ģiddetlice vurulduğunu bile duymaz. Kapı 

açılır, içeri kaptan girer: 

- Sultan hanım bu ne kadar dalgınlık? Ġki saattir kapınızı vuruyorum. 

Açılmıyor. En nihayet merak ettim, açıp girmeye mecbur oldum. Üç saat oldu. 

Ġskenderiye‟ye gelip demir attık. Sizi çıkacak diye bekledim çıkmadınız yoksa 

çıkmayacak mısınız? Deyince kızın aklı baĢına gelir. Kendisine biraz çeki düzen 

verip yanına kaptanı alarak Ġskenderiye‟ye çıkar. 

Derleyen: Hediye Hanım 

Çocuk Dünyası, II(54), 20 Mart 1330 [2 Nisan 1914], s. 3- 5. 
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Bir kahveye gidip otururlar. Kahvede beĢ on kiĢi varmıĢ. Bunlara dilsiz bir 

delikanlı gördünüz mü diye sorarlar. Onlarda cevap verirler ki “Bu memlekette hiç 

dilsiz yok. Mısır‟da tarifiniz gibi bir delikanlı var ama o da padiĢahın sazende 

baĢısıdır.” Sultan bu sözü iĢitince baygınlıklar geçirir. Adamlar ilave ederler ki 

“Fakat Ģimdi padiĢah Mısır‟dan Ġskenderiye‟ye nakil etti. Birkaç ay burada 

oturacak.” Kız bu söze büsbütün sevinerek kaptanla beraber gemiye gelirler. Sultanın 

gemisi ne kadar memleket dolaĢmıĢsa herkes seyrine gelmiĢler. Görenler 

görmeyenlere methedip ağızdan ağıza geminin güzelliği her tarafa yayılırmıĢ. 

Ġskenderiye‟de dahi seyirciler gelip gemiyi dıĢarısından seyredermiĢ. Bazısı da içine 

girip her tarafını gezermiĢ. Bir gün padiĢahın lalası gelip gemiyi seyreder, içerisini 

dahi görmeye merak eder. Bir sandala binip gemiye gider. Sultan lalayı karĢılar, 

geminin her tarafını gezdirir. Lala kızın nazikȃne muamelesinden pek hoĢlanır. 

AkĢama kadar oturup sonra saraya gelir. Doğru padiĢahın huzuruna çıkar, der ki: 

- PadiĢahım limana bir gemi gelmiĢ bunca yıl yaĢadım böyle gemi ne 

gördüm ne de iĢittim. Zahmet edipte bu gemiyi görseniz memnun olursunuz. Hele bir 

sahibi var. Öyle güzel delikanlı ki tarif edemem. 

PadiĢah gemiyi görmeye merak eder. Ertesi gün arabasına binerek rıhtıma 

gider, sandalına rakiben gemiye çıkar. Sultan padiĢahın geleceğini zaten anlamıĢ. 

“Lala nasıl olsa gemiyi metheder. Muhakkak yarında padiĢah gelir.” diyerek, kendisi 

ve tayfaları yeni elbise giyerler. Sultan padiĢahı aĢağıdan istikbal eder. Yukarıya 

çıkarlar. Kahveler, Ģerbetler içilir. Biraz sohbet edildikten sonra sultan: 

- Arzu ederseniz gemiyi gezelim, der. PadiĢahın canına minnet. Muvafakat 

edip gemiyi gezerler. PadiĢah geminin mükemmeliyetine hayran kalır. Hele 

delikanlının nezaketinden pek hoĢlanır. Sultanın ne memuriyette olduğunu sorar. 

Sultan da cevaben: 

- Hiçbir memuriyetim yok, merakım her memleketi dolaĢmaktır, diye cevap 

verir. PadiĢah: 

- Burada bulunduğunuz müddet saraya teĢrif ederseniz memnun olurum, 

der. AkĢama kadar eğlenirler, akĢamüzeri padiĢah delikanlı ile vedalaĢıp ve saraya 

geleceğini vaat ettirerek ayrılıp sarayına gelir.  

O gece sultanın gözüne hiç uyku girmez. Ertesi günü iple çeker. Güç hal 

sabah olur. Sultan süslenir, yine erkek elbisesi giyerek, güzel bir delikanlı halinde 
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sandalına binerek rıhtıma çıkar. Saray gelir. Müteaddit haremağaları sultanın 

istikbaline Ģitabân olurlar (acele ederler). Yukarı çıkarlar. PadiĢah dahi merdiven 

baĢına kadar delikanlının istikbaline gelir. Mükemmel surette tefriĢ olunmuĢ salonda 

otururlar, bir müddet konuĢurlar. Bir haremağası gelip öğle yemeğinin hazır 

olduğunu söyler. PadiĢahla sultan yemeğe giderler. Yemek salonundan içeri girerler. 

Sultanı bir titremek alır. Hemen önüne gelen sandalyeye oturur. PadiĢahın yemeği 

saz ile yediği malum, sazende baĢı dahi sultanın sevgilisi olan balıkçı güzeli veyahut 

dilsiz olduğundan sultan içeri gelir gelmez nazarı sazende baĢıya tesadüf etmesiyle, 

kendisine baygınlık gelerek düĢmemek için ilk sandalyeye oturmasının sebebi 

buymuĢ. Biçare sultanın nutka mecali kalmaz. Saz çalınmaya baĢlar. PadiĢah der ki: 

- Bu kadar memleket gezdiğinizi söylüyorsunuz. Benim sazende baĢım gibi 

bir keman çalana hiçbir memlekette tesadüf ettiniz mi? Fakat bir kusuru vardır. Dili 

söylemez. Memleketin bütün hekimleri bir çaresini bulamadılar. Teessüf ettiğim 

cihet budur, deyince sultan dahi: 

- PadiĢahım, hakikaten fevkalade keman çalıyor. Lakin bu dilsiz değildir. 

Ben bunun dilini söyletirim, der. PadiĢah hayretle: 

- Kabil mi? Ben bu zamana kadar uğraĢtım, bir semere hâsıl etmedi. Siz 

nasıl söyleteceksiniz? Diye sorar. Sultan der ki: 

- PadiĢahım bu gece dilsizin yatağını da benim odama yaptırınız. Eğer 

sabaha kadar söyletemezsem gemimin içinde kırk tane kız tayfam vardır. Çünkü kız 

tayfalarla memleketleri dolaĢmak mutadımdır. Cümlesi sizin olsun. ġayet 

söyletirsem benim tayfalarım kadar güzel kırk tane kız isterim. Razı mısınız? PadiĢah 

müteaccibane dinledikten sonra: 

- Oğlum! Bilirim ki değil sen, senin gibi birçokları da söyletemezsiniz. Bu 

bahse giriĢmemiĢ olsan herhalde hakkında hayırlıdır. Zira ben bir bahse giriĢirsem, 

katiyen benimle bahis edene merhamet etmem. Zannetme ki kırk tayfanı alıp 

sonradan sana acıyarak iade ederim. Bahsi kazanırsan kırk cariye veririm. Bahsi 

kaybedersen emin ol ki tayfaların bir saat sonra haremimdedirler. Sen de buna razı 

mısın? Der. Sultan dahi: 

- Evet razıyım. Sabahleyin saat üçe kadar bahsimiz. Eğer üçe kadar 

söyletemezsem tayfalar sizindir, diye padiĢahla kavl ü karar ederler. Sultan padiĢaha 

gemisini gezdirdiği için padiĢahta sultanı alıp sarayın tekmil içerisini gezdirir. 
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AkĢam olur yemek yenir. Biçare sultanın yemek boğazından geçmez. Yarı aç yarı 

tok sofradan kalkar. Kahveler, Ģerbetler içilir. Sultan bir miktar daha oturur. 

PadiĢahtan müsaade talep edip dilsizi dahi birlikte alarak kendisine tahsis edilen 

odaya giderler. Ġçeri girer girmez sultan kapıyı kilitler. Dilsiz gider kanepenin 

üzerine oturur. Sultan erkek elbiselerini çıkarır. Arkasında bir kat kız elbisesi varmıĢ. 

Onlarla meydana çıkar. 

Zaten dilsiz sedasından, simasından sultanı tanımıĢ ama hiç hayret eseri 

göstermez. Sultan yine ayaklarına kapanarak ağlamaya baĢlar, dr ki: 

- Beyim kolumu acıttığınız zaman can acısıyla bilmeyerek bir hatada 

bulundum. Sarayımda üç gün üç gece ayaklarınıza kapanıp gözyaĢlarıyla yalvardım. 

Kusurumu itiraf ettim. Sizden af diledim. Af etmeyip beni bırakarak karar ettiniz, 

pederim her ne kadar sizi buldurmak için askerler göndermek istediyse de ben sizi 

kendim bulup ve kusurumu af ettirmek için bunca zahmetleri ihtiyar ettim. Sizi 

buluncaya kadar ne fırtınalar, ne korkular geçirdim. En nihayet sizi burada bulmaya 

muvaffak oldum. ġimdi yine ayaklarınıza kapandığım halde yalvarıyorum. Daha beni 

af etmeyecek misiniz? 

Sultan ne söylerse dilsiz yalnız omuzunu çekmekle iktifa eder. 

Derleyen: Hediye Hanım 

Çocuk Dünyası, II(55), 27 Mart 1330 [9 Nisan 1914], s. 3- 5. 
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Sultan sabah kadar gözyaĢı döküp, yalvarır. Dilsize bir lakırtı söyletemez. 

Sabah olup saat üçe gelmiĢ. Odanın kapısı “küt küt” vurulur. Sultan hemen erkek 

elbiselerini arkasına giyip teessürlerle dıĢarıya çıkar. PadiĢahta sabırsızlıkla 

delikanlıyı bekliyormuĢ. Görür görmez: 

- Nasıl? Söyletebildiniz mi? Diye sorar. Sultan dahi: 

- Hayır padiĢahım. Söyletemedim, der. PadiĢah: 

- Size evvelce söyledim. Bu dilsizin söylemesi ihtimal haricinde. ġimdi 

bahsi ben kazandım. Tayfalarınız benimdir, der.  

Hemen adam gönderip kırk kız tayfayı saraya getirtir. Sultan mahzun 

mukadder o günde akĢamı eder. AkĢam yemeğinde padiĢaha der ki: 
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- PadiĢahım bu gece dilsizi yine benim odama gönderiniz. Eğer 

söyletemezsem bu defa gemi sizin olsun. Eğer söyletirsem hem gemimin aynını 

isterim hem de tayfalarımı. Bundan baĢka da tayfalarım kadar kız isterim. Buna da 

razı mısınız? 

PadiĢah delikanlının bu derece inadına öfkelenmeye baĢlar ve razıyım. 

Gemisiz kalacağınızı düĢünüp bu iĢten vazgeçmelisiniz. Vazgeçmediğiniz takdirde 

geminizi kızaklar vasıtasıyla havuza çektiririm, cevabını verir. O gece de bir gece 

evvelki gibi gözyaĢlarıyla sabahı ederler. Sultan dilsizi söyletmeye muvaffak 

olamadan oda kapısı vurulur. Kız hemen erkek elbiselerini giyerek padiĢahın 

bulunduğu odaya gelir. PadiĢah: 

- Ne yaptın? Diye sorar. Sultan: 

- Söyletemedim, cevabını verir. Sultanın gemisi padiĢahın havuzuna çekilir. 

AkĢam olur. Yemek zamanı gelir, sofraya inerler. Sultan dilsizi görünce yine 

tahammülü kalmaz. PadiĢaha der ki: 

- PadiĢahım dilsizi bu gece dahi benim odama gönderiniz. Eğer 

söyletemezsem canımdan baĢka verecek bir Ģeyim yok. Beni asınız kanım size helal 

olsun. Eğer söyletirsem hem gemimi ve gemimin aynını ve cariyelerimi ve kırk tane 

de cariye hem de dilsizi isterim. Zira söyletemeyecek olursam mukabilinde canımı 

veriyorum. Ne dersiniz? PadiĢah hayretle: 

- Oğlum sen ĢaĢırdın mı? Bu dilsiz söylemiĢ, söylememiĢ sana ne? Bu 

uğurda bu kadar malını telef ettin. Bir de canını mı kurban edeceksin? Yoksa cinnet 

mi getirdin? Der. Sultan dahi: 

- Muhakkak söyleteceğim ve yahut bu dünyada yaĢamam, der. PadiĢah: 

- Oğlum gençliğine acırım zannetme. Senin gibi inatçılara ibret olmak üzere 

yedi yaĢından yetmiĢ yaĢına kadar tellal çağırıp ahaliyi toplarda seni öyle astırırım. 

Benim Ģakam yoktur. Ya bu inattan vazgeç söyletemedim diye otur yahut namusun 

hakkı için dediğimi yaparım. Ġkisinden birini tercih et, der. Sultan söyletmekte ısrar 

eder. Yine sabahı üçüne kadar bahse girerler. AkĢama kadar zavallı sultanın yüreği 

titrer. Gece olur herkes odalarına çekilir. Sultanla dilsiz dahi odalarına giderler. 

Sultan der ki: 

- Beyim, sofrada padiĢahla konuĢtuklarımızı iĢittin ya senin yoluna canımı 
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dahi kurban edeceğim. Allah aĢkına ne olur bir lakırtı söyle. Ölsem de gam 

yemeyeyim. Eğer lakırtı söylemeyecek olursan genç yaĢımda benim katilim 

olacaksın. ĠĢte yine sabah oluyor. Sultan o kadar ağlar yalvarır ki karĢısında taĢ olsa 

lisana gelecek. Dilsiz omuz çekmekle iktifa eder. Saatte üçe gelmiĢ, kapıları vurulur. 

Kız dıĢarı çıkar. PadiĢahın odasına gider. PadiĢah: 

- Gel bakalım inatçı bey, dilsiz söyledi mi? Der. Sultan dahi: 

- Hayır padiĢahım. Söylemedi, der. PadiĢah: 

- Ben sana evvelce söyledim ki benim Ģakam yoktur. ġimdi senin hükmünde 

benim zerre kadar günahım yok. Kendin ettin kendin buldun, der. Sultan dahi: 

- PadiĢahım Cenabıhak benim ölümümü böyle istemiĢ. Takdir-i Huda‟ya ne 

denir? Ben bahsi kaybettim. Kaderim böyleymiĢ, der.  

PadiĢah delikanlının asılmasını emir eder. Büyük bir meydan varmıĢ. Oraya 

kumlar serpilir. Orta yere darağacı dikilir. Tellallar her mahallede padiĢahın dilsiz 

çalgıcı baĢısını söyleteceğim diye inat eden bir delikanlı bugün asılacak. Görmek 

isteyenler büyük meydana gelsinler, diye bağırırlar. Ġskenderiye‟nin içi birbirine 

girer. Zaten meĢhur gemisi olan delikanlının dilsizi söyleteceğim diye uğraĢtığı 

ağızdan ağıza yayılmıĢ, herkes duymuĢ. ġimdi bu güzel delikanlının asılacağını iĢiten 

göreyim diye büyük meydana koĢarlar. Saat sekiz raddelerinde delikanlıya bir Ģey 

isteyip istemediği padiĢah tarafından sorulur. O da: 

- PadiĢah ve dilsiz dahi benim asıldığım yerde bulunmalı. Son arzum budur, 

cevabını verir. PadiĢah zaten delikanlıya acıyormuĢ. Bari son sözünü yerine 

getireyim diye kendisi, vükelası, dilsiz hep büyük meydana giderler. Orta yerde 

darağacı iki tane cellat kayıĢları yağlıyorlar. Darağacının önüne bir sandalye korlar. 

Dilsizi oturturlar. Yanına padiĢah oturur. Onların yanına dahi herkes rütbesi sırasıyla 

otururlar. Cümlesinin yürekleri heyecanlanır. Bu kadar güzel delikanlı nasıl asılacak? 

ĠnĢallah aff ı Ģahaneye mazhar olur diye kalben temenni ederler. 

Cellat kayıĢı sultanın boynuna geçirir. Sultan cellada der ki: 

- Biraz müsaade et. Söyleyecek sözüm var. Cellat dahi kayıĢ elinde durur. 

Sultan dilsize der ki: 

- Ey dilsiz, iĢte senin uğruna ölüyorum. Elan lakırdı söylemeyecek misin? 

Dilsiz kayıtsızlıkla omuzunu kaldırır. Yine indirir. Sultan tekrar sorar: 
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- Daha söylemeyecek misin? Allah için bana bir sözünü iĢittir. Ondan sonra 

öleyim, der. Dilsiz dudağını büker. Cellat biraz daha çeker. Bu defa kızın yüzü biraz 

morarır. Yine indirir. Sultan der ki: 

- Artık bu defa üçüncü oldu. Muhakkak asılacağım. Rica ederim bir söz 

söyle gençliğime acı! Dilsiz ehemmiyet vermez. Herkesin ellerinde mendil. Hüngür 

hüngür ağlamaya baĢlarlar. Cellat bu defa asmak üzere Ģiddetlice çekerken hemen 

dilsiz yerinden kalkıp celladın kolunu tutar: 

- Ne yapıyorsun? Balık tablası değil bu sultan kellesi, der. Celladın kolu 

Ģiddetle sarsılınca delikanlının fesi baĢından düĢer ve sırma gibi uzun saçları 

meydana çıkar. Bu hali görenler mütehayyir olurlar. PadiĢah sultan lakırdısını 

iĢitince bulunduğu yere yıkılıp bayılır. Dilsiz hemen arkasından ceketini çıkararak 

kızın baĢına örter. Ahali ĢaĢırır. Vükela padiĢahın baĢına toplanırlar. Kimisi su 

serper, kimisi vücudunu ovuĢturur. Hâsılı baygın bir halde saraya getirirler. Sultan ve 

balıkçı güzeli dahi saraya gelirler. PadiĢah iyice kendine geldikten sonra sultanı ve 

dilsizi huzuruna çağırtıp: 

- Senin dilin nasıl söyledi? Sultan kellesi ne demekti? Diye sorar. Balıkçı 

güzeli dahi sergüzeĢtini anlatır. PadiĢah hayrette kalır. Delikanlı zannettiği kız olup 

hem de Ġstanbul padiĢahının kızı! Böyle büyük bir padiĢahın kızına reva gördüğü 

muameleden son derece ettiğinden çok piĢman ve müteessir olur. Son derece mahcup 

olur. Sultandan affını diler. Sultan dahi: 

- Bilmeyerek ettiğiniz bu iĢ hata neticesi ve benim isteğimle oldu. Bunda 

sizin hiç kabahatiniz yok, diye cevap verir. PadiĢah der ki: 

- Mademki birbirinizi bu derece seviyorsunuz senin ettiğin inat nedir? Niçin 

bu zamana kadar kendini dilsiz gibi göstererek sultana bunca eziyet çektirdin? Böyle 

muhabbet mi olur? Dilsiz dahi: 

- PadiĢahım, benim sultana yaptığım eziyetler hep muhabbetimin 

ziyadeliğindendir. Zira ahdin kefareti yoktur. Muhakkak ahdinde sebat etmediği için 

sultan uğrayacaktı. Benim kendisine yaptığım eziyetler kefareti idi. Zira Cenabıhak 

ahdin kefareti ölümdür buyurmuĢ. Sultanda darağacına kadar gidip cellat üç defa 

boynunu kayıĢa sıkarak yukarı çekti. Belki Cenabıhak artık kusuruna bakmaz da 

ahdinde sebat etmediği için bir felakete uğramaz. ĠĢte padiĢahım bu kadar eziyeti 

çekmek bir cilve-i kaderdir, der. PadiĢah dahi dilsizin sözünün doğruluğunu takdir 
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eder. Bahsi kaybettiği için sultanın gemisi gibi gemi yapılmaya mübaĢeret olunur. 

Gemi bitinceye kadar sultanın ve balıkçı güzelinin Ģerefine padiĢah her gece 

ziyafetler verir. Bir ay sonra geminin hazır olduğu haberi gelir. PadiĢah gayet güzel 

cariyelerden kırk tanesini yaptırdığı gemiye gönderip sultana hediye eder. Sultanın 

kendi gemisini dahi denize indirirler. Velhasıl her Ģeyler hazırlanır. PadiĢahla 

vedalaĢıp gemilerine binerler. Kendileri gitmezden evvel Ġstanbul padiĢahına sultan 

hanım “Beyini bulmuĢ geliyor” diye haber gönderirler. PadiĢah ağlamaktan 

gözlerinde fer kalmamıĢ. Bu habere pek çok sevinir. Kurbanlar kesilir. Günün 

birinde gemiler Sarayburnu‟ndan görünür. Toplar tüfekler atılıp sultanla Ģehzade 

karĢılanır. Babaları boynuna sarılıp evlatlarını gözlerinden öper. Sultan dahi balıkçı 

güzelini nasıl görüp sevmiĢse babasına anlatır. PadiĢah hayrette kalır. Der ki: 

- AĢk olsun Hint padiĢahına ki senin sırrını saklamıĢ. ġimdi ben dahi bu 

iyiliğine mukabilen sizi oraya gönderiyorum. Ne dersin kızım? Sultan hanım dahi 

razı olup bir iki ay kadar kendi pederinin yanında olup lazım olan Ģeylerini 

hazırlarlar. Bir gemiye rakiben Hint‟e müteveccihen hareket ederler. Ġstanbul 

padiĢahı evvelce Hint padiĢahına bir name yazıp teĢekkür ettikten sonra mademki 

evlatlığa kabul ettiniz ben de iki evladınızı size gönderiyorum, der. Hint padiĢahı 

gayet ihtiyarmıĢ. Bu haberden son derece memnun olup Cenabı hakka bin kere Ģükür 

ki bana ihtiyar zamanımda evlat muhabbeti gösterecek diye meserret yaĢlar döker ve 

birçok Ģenlikler yapılması için hazırlanmalarını adamlarına emir eder. Her Ģeyler 

mükemmel surette hazırlanır. 

Bir gün Ġstanbul padiĢahının kızı ve damadı geliyormuĢ diye haber gelir. 

Toplar atılır, Ģenlikler yapılır. Biçare ihtiyar padiĢah titreyerekten sultanı ve 

Ģehzadeyi karĢılar. Gözlerinden öper. Bir miktar otururlar. PadiĢah Ģehzadeyi alıp bir 

salona götürür. Orada tekmil vükela mevcutmuĢ ve padiĢahın tahtı dahi orta 

yerdeymiĢ. PadiĢah ahaliye hitaben: 

- ġimdiye kadar ben sizin padiĢahınızdım. Bundan sonra ibadetle meĢgul 

olacağım. ġimdiden sonra iĢte benim evladım sizin padiĢahınız, diyerek elinden tutup 

balıkçı güzelini tahtına cülus ettirirler. Orada bulunan vezir vüzera balıkçı güzeline 

biat ederler. Balıkçı güzeli ve sultan mesrur olurlar. Balıkçı güzeli bir tabur asker 

gönderip Ġstanbul‟dan pederini ve validesini aldırtır. Ömürlerinin nihayetine kadar 

çoluk çocuk sahibi olarak mesudâne yaĢarlar. 
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Derleyen: Hediye Hanım 11 Kanunu evvel 329 

Çocuk Dünyası, II(56), 3 Nisan 1330 [16 Nisan 1914], s. 1- 5. 

5.1.66. Kurt ve Oğlaklar 

Bir keçinin yedi küçük oğlağı vardı ki bir annenin oğullarına olan sevgisi 

kadar oğlaklarını severdi. Bir gün yavrularına yiyecek bulmak için ormana gitmeye 

hazırlandı. Oğlaklarını baĢına çağırarak: 

- Çocuklarım, dedi. Ben ormana gidiyorum. Kuttan kendinizi güzel 

saklayın. Eğer buraya girerse hiç Ģüphesiz hepinizi paralar. Hain hayvan, çok defa 

kıyafetini değiĢtirir. Fakat onu kalın sesinden ve ayaklarından tanımak kabildir.  

Oğlaklar açıkgöz olarak oturacaklarını ve annelerinin hiç kaygısız ormana 

gidebileceğini söylediler. Bunun üzerine anneleri allahaısmarladık demek için meledi 

ve ormanın yolunu tuttu. 

Keçi anne gideli daha çok vakit geçmemiĢti ki birisi kapıyı çalarak bağırdı: 

- Uyanınız çocuklarım. ĠĢte anneniz geldi ve her birinize güzel yiyecekler 

getirdi. 

Oğlaklar kurdun kalın sesini tanıdılar ve cevap verdiler: 

- Açmayız. Sen bizim annemiz değilsin. Onun ince sesi var. Hâlbuki senin 

ki ne kadar kalın. Sen kurtsun. 

Kurt giderek hatmi çiçeklerinden bir hamur yaptı ve onu yavaĢ yavaĢ 

boğazından içeriye kaydırdı. Artık kurdun sesi incelmiĢ ve tatlılaĢmıĢtı. Tekrar 

kapıya geldi: 

- Açınız çocuklarım. ĠĢte anneniz geldi ve her birinize güzel hediyeler 

getirdi.  

Fakat kurdun ayakları kapının alt aralığından göründüğü için oğlaklar bu 

defa da kendisini tanıdılar: 

- Açmayız. Annemizin ayakları senin ki gibi siyah değil. Sen kurtsun. 

O zaman kurt doğruca bir fırıncıya acıklı bir sesle: 

- Efendim, dedi. Ayaklarımdan yaralandım. Bana biraz un ver de onunla 

ovalayayım ve hiç olmazsa ağrısı geçsin. 
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Fırıncı kendi kendisine “Kurt galiba yeni bir kapan hazırlıyor.” Dedi ve her 

ne kadar un vermek istemedi ise de kurt kendisini tehdit etti: 

- Eğer istediğimi vermezsen seni parçalarım. 

Korkudan sapsarı kesilen fırıncı kurdun ayaklarını un ile bembeyaz yaptı. 

Kurt üçüncü defa olarak oğlakların kapısına gitti ve: 

- Açınız çocuklarım, dedi. ĠĢte küçük anneniz geldi. Sizin hepinize güzel 

Ģeyler getirdi. 

Oğlaklar cevap verdiler: 

- Evvela bize ayaklarını göster. Anlayalım bakalım. Sen bizim annemiz 

misin, değil misin? 

Kurt kapının ardından beyaz ayaklarını gösterdi. Yavrular bu sefer sahihten 

annelerinin geldiğini zannederek kapıyı açtılar. Fakat içeriye kim girdi? Simsiyah bir 

kurt… Oğlaklar kaçmak veya saklanmak istediler. Kimi masanın altına girdi, kimi 

yatak çarĢafına dolandı, kimi sobanın içine saklandı. Dördüncüsü fırının içine, 

beĢincisi dolaba, altıncısı çamaĢır teknesine, yedincisi ve en küçükleri de duvar 

saatinin içine girdiler. Fakat kurt hepsini girdikleri delikten çıkarttı ve birbiri 

arkasına hepsini de yuttu. Fakat duvar saatinin içine giren en küçükleri kurdun 

elinden yakasını kurtarmak saadetine erdi.  

Kurt bol bol karnını doyurmuĢtu. Artık güzelce uyumak lazım geliyordu. 

Ormanda bir elma ağacının gölgesine uzanarak derin bir uykuya daldı. Çok geçmedi 

keçi anne ormandan döndü. Fakat gözleri acıklı manzara karĢısında kalmıĢtı. Kapı 

nihayetine kadar açıktı. Masa, sandalyeler devrilmiĢ, yatağın yastık ve yorganları 

ayak tarafına yığılmıĢ bir haldeydi. Zavallı anne beyhude yere oğlaklarını aradı. 

Hepsini ta büyüğünden itibaren adlarıyla bir bir çağırdı. Fakat sıra en küçüğe geldiği 

zaman gayet güç iĢitilir bir ses geldi: 

- Küçük anne, ben saatin içindeyim.  

Keçi oğlağı saatten çıkarttı. Küçük bütün felaketi annesine söyledi. Kim 

bilir zavallı keçi annenin kalbi ne kadar kırıldı. Üzüntüden ne kadar çok ağladı. Keçi 

anne ağlayarak evini bıraktı. Yavru da annesinin arkasından gitti. Ormanın bir 

tarafından geçerken elma ağacının altında uyuyan kurda rast geldiler. Hayvan o 

kadar horluyordu ki nefesinden yapraklar titreĢiyordu. Zavallı keçi anne ümitsizlikle 
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hain kurdu seyrederken kocaman karnında bir Ģeylerin oynadığını gördü: 

- Ah Allah‟ım, dedi. Benim zavallı yavrularım. Onlar acaba yaĢıyorlar mı? 

Çabuk küçüğü eve makas, iğne ve iplik almaya gönderdi. Küçük istenilen 

Ģeyi getirince kurdun karnını bir makasta yardı. Derhal içinden bir yavrunun baĢı 

çıktı. Delik büyüyünce yavruların altısı da birbiri arkasından dıĢarıya sıçradılar. 

Zavallı kurt… Onları o kadar oburcasına ve o kadar iĢtiha ile yemiĢti. Ah, ne 

saadet… ġimdi oğlaklar annelerinin etrafında sevinerek sıçraĢıyorlardı. Keçi anne: 

- Hadi Ģimdi hepiniz büyük taĢlar getirin. Kurt daha uyuyor. Uyanmadan 

Ģunun karnını dolduralım, dedi.  

Çocuklar kurdun karnına alabildiği kadar taĢ doldurdular. Sonra keçi anne 

kurdun karnını öyle bir ustalıkla dikti ki uyandığı vakit kurt bile farkına varmadı. 

Nihayet kurt uyandı. Fakat daha ayağa kalkmadan çok susadığını hissetti ve en yakın 

pınara gitmeye baĢladı. Yolda giderken karnındaki taĢlar takır takır yapıyordu. 

Zavallı kurt kendi kendisine söylendi: 

- Ne ağırlık ne hararet bana oldu. Çabuk gitsem Ģu pınara içsem sudan bir 

yudum. Ciğerim mi taĢa döndü yoksa demin yuttuğum keçiler mi taĢ oldu da Ģu aç 

midem de doldu. 

Nihayet dereye vardı. Su içmek için biraz eğildi. Fakat Ģimdiye kadar hiç 

alıĢmadığı karnındaki taĢtan ağırlık zavallı kurdu suya yuvarladı ve boğdu. Yedi 

küçük oğlak kurdu uzaktan uzağa gözden kaçırmıyorlardı. Fakat suya yuvarlandığını 

görünce annelerine doğru koĢarak bağrıĢtılar: 

- Kurt öldü, küçük anne… Kurt öldü. Bunun üzerine oğlaklar sevinçlerini 

göstermek için pınar baĢında hep beraber Ģarkı söyleyerek oyuna daldılar. 

Çocuk Dünyası, II(51), 27 ġubat 1330 [12 Mart 1915], s. 8- 10. 

5.1.67. Şehzade Perçem 

Eski padiĢahlardan birisinin zevcesi bir gün dünyaya öyle çirkin bir çocuk 

getirdi ki uzun vakitler yeni doğanın insan Ģeklinde olduğuna kimse inanamadı. 

Doğurma günü sultanın odasında bulunan bir peri temin etti ki küçük Ģehzade pek 

akıllı olacak ve hatta kendi zekâsından baĢkalarına da bağıĢlayabilecek bir kuvvet 

kazanacaktı. Perinin bu sözleri ile çirkin bir oğlana malik olduğu için pek çok gözden 

düĢen sultanı azıcık sevindirdi. Sahihçe çocuk daha güzelce konuĢmak bilmediği 
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halde öyle güzel düĢünceler anlatıyor, hareketlerinde öyle hayret verici eserler 

gösteriyordu ki saray halkı parmaklarını ısırıyordu. 

Yedi sekiz yıl sonra komĢu padiĢahlardan birisinin karısı gün gibi güzel bir 

kız doğurdu. Kızın annesi o kadar çok seviniyordu ki herkes bu sevincin sultana bir 

fenalık getirmesinden korkuyordu. ġehzade Perçemek doğduğu gün orada hazır 

bulunan aynı peri bu defa da komĢu sultanın odasında bulunuyordu. Sultanın bu 

kadar yüksek sevincini azaltmak için yeni doğan kızın pek aptal hatta güzelliği 

derecesinde ahmak olacağını söyledi. Perinin bu sözleri sevinçli sultanı biraz 

kederlendirdi ve sordu: 

- Acaba onun bu ahmaklığını, bu zekâ eksikliğini giderecek bir Ģey bir 

vasıta yok mudur? 

Peri cevap verdi: 

- Hanım sultan, akıl cihetinden bir Ģey yapmak elimden gelmez, fakat 

güzellik cihetinden ona arzu ettiği kimselere kendi güzelliğinden verebilecek bir 

kuvvet bağıĢlarım… 

Sultan büyüdükçe günler geçtikçe daha ziyade ahmaklaĢıyordu. Bir Ģey 

sordukları zaman ya cevap veremiyor yahut herkesi güldürecek ahmakçasına bir Ģey 

söylüyordu. ĠĢlerinde öyle çelimsizlik vardı ki dört porselen vazoyu bir ikisini 

kırmadan bir masanın üzerine yerleĢtiremeye muvaffak olamıyordu. Su içerken 

bardağın yarısı elbiselerinin üzerine dökülüyordu. Evvelleri güzelliği için herkes 

kendisini seyretmeye gelirken aptallığından usanan saray halkı onu bir daha görmek 

istemiyorlardı.  

Kız sultan da bu kendi halinden çok kederli idi. Biraz akıl alabileceğini 

zannettiği adamlara her gün güzelliğinden bağıĢlıyor, fakat akıl namına bir Ģey 

kazanamıyordu. Bir gün herkesten uzak olmak ve kendi halinde doya doya ağlamak 

için civar ormanlarından birine gitti. Bir ağacın altında ağlarken kendisine doğru 

gelen temiz ve Ģık giyinmiĢ fakat gayet çirkin bir adam gördü. Bu Ģehzade Perçem 

idi. Kızı ağlıyor görünce bütün nezaketiyle, lisanının bütün inceliğiyle yanına 

yaklaĢarak sordu: 

- Anlayamıyorum, hanımefendi, dedi. Sizin gibi güzel bir hanım kız nasıl 

olurda göründüğünüz gibi kederli bulunuyor? Size nasıl inandırayım bilmem ki… 

Ömrümde sizin kadar güzel bir kız daha görmedim. Kız sultan: 
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- Bunu söylemek sizin hoĢunuza gidiyor, dedi ve baĢka bir Ģey ilave etmedi. 

Perçem tekrar söze baĢladı: 

- Güzellik öyle iyi bir Ģeydir ki ona malik olanlar hiç bir vakit keder yüzü 

görmemiĢlerdir.  

- KeĢke ben de sizin gibi çirkin olsaydım fakat azıcık aklım olsaydı. Akıllı 

bir hayvan olmayı böyle benim gibi güzel bir ahmak olmaya tercih ederim. 

- Vah vah, hanımefendi, eğer siz bunun için kederleniyorsanız ben sizin bu 

acılarınıza bir nihayet verebilirim. 

- Fakat nasıl? 

- Nasıl mı? Ben de öyle bir kuvvet vardır ki sevdiğim her insana dilediğim 

kadar akıl ve zekâ bağıĢlayabilirim. Mademki siz Ģimdi öyle bir insanın yerini 

tutuyorsunuz, bende size istediğiniz kadar akıl verebilirim. Fakat bunun için benimle 

evleneceğinize dair söz vermelisiniz. Kız sultan hiç sesini çıkarmadı. ġehzade 

Perçem tekrar söze baĢladı: 

- Görüyorum ki bu teklif hiç hoĢunuza gitmedi, dedi. Fakat ben bunun için 

hayret etmem. Çünkü pekȃlȃ biliyorum ki ben çok çirkinim. ġimdi size istediğiniz 

kadar akıl verebilirim ve bunun üzerine evlenmezden evvel bir yılda 

bağıĢlayabilirim. Ta ki bu kadar zaman içinde bu son teklifime yavaĢ yavaĢ 

alıĢmaklığınız mümkün olsun. 

Kız sultanın aklı o sırada o kadar az ve ona malik olmak içinde arzusu o 

nispette çok olduğundan bu yılın pek uzun nihayeti gelmeyecek derecede uzun 

olacağını zannederek Ģehzade Perçem‟in son sözlerini kabul etti. Kabul sözünü henüz 

bitirmiĢti ki derhal kendisini baĢka türlü hissetmeye baĢladı. Söyleyeceği bir söz için 

en nazik en güzel kelimeler birbiri arkasına sanki dökülüyor ve ta çocukluğuna ait en 

küçük vakaları bile hatırlayabiliyordu. 

Kız sultan saraya gidip bir saat geçirmemiĢti ki herkes kendisinde büyük bir 

değiĢiklik olduğuna inanmaya baĢladılar. Çünkü konuĢması, hareketleri, bilgileri, 

sözlerindeki incelikleri bu değiĢikliğin açık birer Ģahidi idiler. Artık bütün saray 

sevinçten titriyordu. Bu haber derhal her tarafa yayıldı. KomĢu padiĢahların oğulları 

kendilerini kız sultana sevdirmek için birçok hediyeler gönderiyorlar ve izdivacını 

talep ediyorlardı. Fakat kız sultan kendisini isteyenlerin o kadar akıllı olmadıklarını 
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gördüğünden sadece onları dinlemekle vakit geçiriyor fakat izdivaç için bir tek 

kelime söz bile vermiyordu. 

Bir gün Ģehzade Perçem‟e rast geldiği ormana kadar bir gezinti yapmak 

istedi. Fakat ormanda gezerken ayağının altından doğru bir takım gürültüler iĢitmeye 

baĢladı hatta bu gürültülerin arasında bir takım yüksek seslerinde bağırdığını 

hissediyordu. Kız sultan dikkatle kulağını uzattığı zaman bir sesin “ġu tencereyi bu 

tarafa getir.”, öbürünün “ġu kazanı bana ver.”, bir diğerinin de “AteĢe birkaç odun 

sal!” dediklerini iĢitti. Biraz ötede hayretle gördü ki yeraltından bir takım adamlar 

çıkıyorlar, sanki bir ziyafet hazırlığı yapıyorlarmıĢ gibi hiç durmadan çalıĢıyorlardı. 

Otuz kadar kebapçı ormanın bir tarafında uzun bir masanın etrafına geçerek 

intizamla çalıĢmaya koyuldular. Bu halden pek ziyade ĢaĢıran kız sultan 

çalıĢanlardan birisine, bu gidip gelmelerin bu hazırlığın sebebini sordu. 

Kebapçılardan birisi cevap verdi: 

- Hanımefendi, bu hazırlık Ģehzade perçem hazretleri içindir. Çünkü kendisi 

yarın evlenecektir. 

Kız sultan o vakit hatırladı ki bir yıl evvel yine aynı günde oradaki ağacın 

altında Perçem‟e kendisiyle evleneceğine dair söz vermiĢti. Kız sultan bu vaadini 

tamamıyla unutmuĢtu. Çünkü geçen yıl Ģehzade perçeme söz verirken henüz aptal ve 

asla düĢünemeyecek bir haldeydi. Oracıktan otuz adım uzaklaĢmamıĢtı ki Ģehzade 

Perçem üzerinde Ģahane bir güvey elbisesi olduğu halde karĢısına çıktı.  

- Hanım sultan, dedi. Görüyorsunuz ki sözümü tamamıyla tuttum ve 

zannederim ki sizde bugün buraya etmiĢ olduğunuz vaadi icra için geldiniz. Artık 

bundan sonra insanların en mesudu olacağız, değil mi? 

- Size gayet açık olarak söylerim efendim ki bu iĢ için Ģimdiye kadar bir Ģey 

düĢünmüĢ ve karar vermiĢ değilim. Sizinle evlenirsem ne dereceye kadar mesut 

olacağımı daha ölçmedim.  

- Anlıyorum ki buna biricik sebep benim çirkinliğim. Evet, biliyorum, pek 

çirkinim. Fakat bende bundan baĢka sizin hoĢunuza gitmeyen bir Ģey var mı? Benim 

zekâmdan, sözlerimden, hareketlerimden memnun değil misiniz? 

- Evet, o tek kusurunuzdan baĢka beni memnun etmeyecek bir kusurunuz 

yok.  
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- O halde ben bütün insanların en mesudu olabilirim. Fakat lazım ki siz de o 

güzelliğinizden bana biraz bağıĢlasanız. 

- Fakat bu nasıl olur? 

- Pek kolay… Doğduğum gün bana herkes için zekâ verebilmek iktidarını 

bağıĢlayan peri size de doğduğunuz gün sevdiklerinize güzelliğinizden verebilmek 

kuvvetini bağıĢladı. Onu unutuyor musunuz? 

- Eğer böyle ise ben bütün kalbimle arzu ederim ki siz de bütün insanların 

en güzeli olasınız. 

Kız sultan sözünü bitirmeden Ģehzade Perçem gayet güzel bir civan Ģekline 

girdi ve beraberce kızın sarayına giderek padiĢahtan evlenme iznini aldılar. Ertesi 

gün bütün dünyayı sevinçler içerisinde bırakarak genç hayatlarını birleĢtirdiler. 

Çocuk Dünyası, II(54), 20 Mart 1330 [2 Nisan1914], s. 9- 11. 

5.1.68. Kurnaz Bir Padişah 

Evvel zamanlarda Türkistan‟da üç hükümdar icrayı hükümet ederlerdi. 

Bunlardan biri gayet adil ve tedbirli, diğer ikisi ellerinden geldiği kadar ahaliye 

zulüm ederler, hiç düĢünmeden iĢ yaparlardı. Ġki zalim hükümdar müttefik 

olduklarından adil padiĢah adaletini layıkıyla tatbik edemiyordu. Adil padiĢahın 

memleketi küçük, ahalisi fakir olduğu halde hazineleri altınla dolmuĢtu. Müttefik 

hükümdarların zulmünden bizar olan ahalide adil padiĢaha iltica ediyorlardı. Adil 

padiĢah millettaĢlarına yapılan zulmün önünü almak, adaletini layıkıyla tatbik etmek 

için bir çare düĢündü. 

Adil hükümdarın gayet güzel bir oğlu müttefik hükümdarlardan birinin de 

bir kızı vardı. Adil hükümdar bir alıcı göndererek eğer kızını oğluna verirse 

memleketinin yarısını, malının da üçte birisini hediye edeceğini vaat etti. Açgözlü 

zalim hükümdar derhal razı oldu. Düğün hazırlıkları baĢlar, etraftan memleketin en 

büyük adamları toplanır, iki müttefik hükümdarları da vezirleriyle beraber adil 

padiĢahın sarayında istikbal ederler.  

Adil padiĢah müttefik hükümdarları sarayında, hazinelerinde gezdirirken 

zaman böyle küçük, fakir bir memleketten bu kadar malın nasıl toplandığını sorarlar. 

Adil padiĢah Ģu surette cevap verir: 

- Benim iki kuĢum var. Neye ihtiyacım varsa Ģu karĢıdaki meydanda büyük 
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ateĢ yaktırırım. ġu iki kuĢ ve bütün ailem ateĢ yakılacak odunlar içindeki odaya 

kapanırız. Bu kuĢlarda bizim ruhumuzu cennete götürüp bize ne lazımsa hepsini 

getirirler. Kül içinde üç gün kadar kaldıktan sonra tekrar dirilir, saraya geliriz. 

Bu söze müttefik hükümdarlar pek taaccüp ederler. Kendileri ve bütün ahali 

karĢısında bu iĢi yapmasını adil hükümdardan rica ederler. Adil hükümdar 

askerlerine derhal odun toplanmasını emir eder. Odun hazır olduktan sonra padiĢah 

üç gün sonra geleceğini vaat eder. KuĢlarını alarak ailesiyle beraber meydandaki 

küçük odaya girer. 

Askerler odanın etrafını odunla doldurup ateĢ yakarlar. Oda tutuĢtuğu vakit 

padiĢah kuĢları salıverir. KuĢlar da havaya uçarlar. ġimdi siz bu hikâyeyi 

okuduğunuz zaman padiĢah ailesiyle beraber yanmıĢtır zannedersiniz. Hâlbuki 

padiĢah ne yandı ne de cennete gitti. Size bunun kurnazlığını anlatayım. O 

meydandaki küçük odanın döĢemesi büyük taĢ parçalarından yapılmıĢ. TaĢlardan biri 

kaldırıldığı zaman altına inecek bir merdiven, oradan da padiĢahın sarayına gidecek 

yol varmıĢ. Adil padiĢah oradan sarayına gelir, üç gün rahat rahat sarayında 

oturduktan sonra elbiselerini değiĢtirir. Beyaz elbise ve birçok mücevherat ile odanın 

yandığı küller arasından çıkarlar. Ġki müttefik hükümdar, vüzera, ahali parlak bir 

surette padiĢahı istikbal ederler. Adil padiĢahın bu hilesine inanan tamahkâr müttefik 

hükümdarlar, bu kuĢları verip cennete gönderilmelerini adil padiĢahtan istirham 

ederler. Bunun üzerine padiĢah meydana tekrar küçük bir oda yaptırır. Müttefik 

hükümdarlara kuĢları taktim eder. Cennetten getireceği hazineleri yükletmek için 

müttefiklerin zalim vezirlerini de oraya kapadılar. Sonra odanın etrafına odun 

toplatıp yaktılar. Bir vakit sonra kuĢlar havaya uçar. Müttefik hükümdarlar ateĢte 

kebap gibi kavrulurlar. Üç gün sonra müttefik hükümdarları istikbale gelen ahaliye 

adil padiĢah Ģöylece cevap verir: 

- Cennet dünyadan güzel ve her Ģey orada bulunduğu için müttefik 

hükümdarlar dünyaya geri dönmek istememiĢler. KuĢlarımla gönderdikleri 

mektuplarını cümlenize ilan ediyorum. “Ey benim sevgili tabealarım! Biz cennette 

büyük saadetlere nail olduk. Dünyaya geri dönmek istemiyoruz. Bu saadete adil 

padiĢah vasıtasıyla nail olduğumuzdan sizleri de böyle saadetlere nail eder ümidiyle 

cümlenizi ona teslim edip arz u veda eyleriz.” 

Zaten müttefik hükümdarların zulmünden bizar olan ahali böyle adil bir 
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padiĢahın tabealığını kabul ederler. Adil padiĢahta aklı ve tedbiri sayesinde bütün 

milletin iĢlerini birleĢtirmiĢ, müttefiklerin zulmünden kurtarmıĢ olur. 

Derleyen: E.N / Ġzmir 

Çocuk Dünyası, II(54), 20 Mart 1329 [2 Nisan 1914], s.16- 17- 18. 

5.1.69. Brem Köyün Mızıkacıları 

Uzun senelerden beri ihtiyar bir eĢek efendisinin un çuvallarını değirmene 

götürüyor ve bu suretle hizmet ediyordu. Fakat ihtiyarlık günden güne kuvvetlerini 

azaltmıĢ ve kendisini artık çalıĢmayacak bir hale getirmiĢti. EĢeğin tembelleĢtiğini 

hisseden efendisi bir gün yeni ve genç bir eĢek alarak kendisini salıvermiĢ ve ovalar 

içinde terk etmiĢti. Artık tamamıyla yalnız kaldığını hisseden eĢek yiyecek bulmak 

için Brem Köyü‟nün yolunu tuttu. Daha yarım kilometre gitmemiĢti ki yol üstünde 

zayıf ve takatsiz bir köpeğe rast gelerek kendisinden hastalığının sebebini sordu. 

Köpek bir içini çektikten sonra: 

- A, dedi. Ben ihtiyarım, kuvvetten kaybettim. Artık ava gidecek iktidarım 

yok. Fakat karnımı doyurmak için Ģimdi ne yapacağım? 

- Ben Brem köyüne gidiyorum. Orada mızıkacılık yapacağım. Benimle 

beraber gel. Orada ben flüt çalarken sen de basucılık yaparsın. 

Bu fikir köpeğin hoĢuna gitti ve beraberce gittiler. Biraz sonra yolun 

kenarında yorgunluktan uyuya kalmıĢ bir kediye rast geldiler. Zavallının zayıflığı iki 

arkadaĢın kalbinde bir merhamet hâsıl etti. EĢek söze baĢladı: 

- Ey sivri bıyıklı orada ne yapıyorsun? Kedi uyanarak cevap verdi: 

- Ah, siz benim halime düĢseydiniz, kim bilir ne olurdunuz? Görüyorsunuz 

ki ben çok ihtiyarım. Ocağın yanı baĢında oturmak en birinci zevkimdir. Hiç ben Ģu 

halimle fare arkasından koĢabilir miyim? Evdeki koca karı da beni fare tutmuyor 

diye kovdu. ġimdi bana siz bir nasihat veriniz. Ben karnımı nerede doyuracağım? 

- Bizimle beraber Brem Köyü‟ne gider, mızıkacılık yaparsan karnını 

doyurabilirsin.  

Bu fikir kedinin hoĢuna gitti ve beraberce yollandılar. Biraz sonra bir 

çiftliğin önünden geçerken, yüksek sesle öten bir horoza rast geldiler. EĢek: 

- Neden bu kadar bağırıyorsun? Diye sordu. Horoz cevap verdi: 
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- Bizim hizmetçi kadın çamaĢırlarını kurutmak istiyordu. Ben de güneĢ 

doğsun diye ötmeye baĢladım. Hâlbuki o beni mükâfatlandıracağı yerde aĢçıbaĢıya 

“Yarın bunu kes, çorba yap” demesin mi? ĠĢte yarın kesileceğim. Ben de bu sebepten 

kuvvetim yettiği kadar bağıracağım, bağıracağım. EĢek: 

- Hay zavallı, dedi. Bizimle Brem Köyü‟ne gelsen kurtulurdun. Sen bu 

sesinle güzel Ģarkılar söyler, biz de mızıkacılık ederdik ve bu çok güzel bir Ģey 

olurdu.  

Bu fikir horozun çok hoĢuna gitti ve beraberce yola koyuldular. Fakat köy 

çok uzak olduğundan geceyi yollarının üstündeki ormanda geçirmek istediler. EĢek 

ile köpek büyük bir ağacın dibine uzanarak uyumak istediler. Kedi ile horoz da 

dalların üzerine çıktılar. Horoz kendisine daha emin bir yer bulmuĢ olmak için 

tepelere çıktı. Uyumadan evvel tepeden bir kere etrafa göz gezdirdi ve biraz uzakta 

parlak bir ziya gördü. Derhal aĢağıya inerek arkadaĢlarını ziyadan haberdar eyledi. 

EĢek: 

- Ziya varsa orada ev de vardır. Hadi öyle ise yola çıkalım. Belki orada 

iĢimize daha güzel gelecek bir Ģey buluruz, dedi. 

Köpek birkaç parça kemik bulabileceğini düĢünerek en önden gitmeye 

hazırlandı. Görülen ziyaya doğru yollanmaya baĢladılar. Oraya vardıklarında 

karĢılarına gayet iyi aydınlanmıĢ bir ev çıktı. Burası hırsızların ocağıydı. EĢek 

pencereye yaklaĢarak içeri baktı. Horoz sordu: 

- Ne görüyorsun? 

- Ne mi görüyorum? Bir masa, üstünde ala yemekler, etrafında hırsızlar 

sıralanmıĢ konuĢuyorlar. Oh… Bu ziyafetin önünde bir sıralanmıĢ olsaydık.  

Dördü birden düĢündüler. Bu hırsızları bu evden kovalaya bilmenin çaresi 

neydi? Bakınız akıllarına ne geldi. EĢek ayaklarını pencerenin kenarına koydu. 

Köpek boynuna sıçradı, kedi de köpeğin üstüne çıktı, horozda kedinin baĢının 

üzerine yerleĢti. Her Ģey olup bittikten sonra curcuna mızıkası baĢladı. EĢeğin 

anırması, köpeğin havlaması, kedinin miyavlaması, horozun keskin kukirikusu garip 

bir ahenk teĢkil ediyordu. Ortalığı bir dehĢettir kapladı. Bunun üzerine dostlarımız 

pencereden içeriye yallah ettiler. Bu gürültüden baskına uğradıklarını zanneden 

hırsızlar soluğu ormanın öbür ucunda aldılar. EĢek ve arkadaĢları masanın baĢına 

geçerek güzelce karınlarını doyurdular. Sofradan kalktıkları zaman lambayı 
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söndürerek uyumaya gittiler. Hepsi kendisine muvafık bir yer arıyorlardı. EĢek bahçe 

kapısının yanına yerleĢti. Köpek iç kapının arkasına yattı. Kedi ocaktaki sıcak külün 

yanına yanaĢtı. Horoz da evin tepesine çıktı. Artık hepsi uyumuĢlardı… 

Ormanın öbür ucunda hırsızların reisi ne olup bittiğini anlamak için 

adamlarından birisini gizlice eve gönderdi. Herif ortalıkta gürültü iĢitmeyince 

yavaĢça evin içerisine girdi, lambayı yakmak için elindeki kibriti hazırladı. 

Karanlıkta parıl parıl parlayan kedinin gözünü küller arasında kalmıĢ bir kor parçası 

zannederek kibriti oraya doğru uzattı. Fakat bizim kedi dostumuz bu gibi gürültüleri 

sevmediğinden hırsızın yüzüne sıçradı, ısırdı, tırnaklarıyla her tarafını tırmaladı. Bu 

halden korkan adam var kuvvetiyle kaçmak istedi. Fakat kapıdan çıkarken 

gürültüden uyanan köpeğin diĢlerine uğradı, oradan da hissesini alınca kendisini 

bahçeye attı. Bahçe kapısından fırlayıp kaçmak isterken eĢeğin evvelden hazırladığı 

tekmelerden iki tanesi hırsızın beline doğru indi. Horoz da tepeden “kukurikuuu” 

diye bağırdı. Zavallı ormanın öbür ucunu nasıl bulduğunu anlayamadı. Soluk soluğa 

hırsız baĢıya anlatmaya baĢladı: 

- Bizim evi periler mi tutmuĢ ne olmuĢ, bilemiyorum. Ocak baĢında birisi 

yüzümü, ellerimi yırttı. Kapıdan kaçarken bir adam da ayaklarıma doğru iki bıçak 

salladı. DıĢ kapıdan çıkarken oranın bekçisi belime doğru öyle bir sopa indirdi ki az 

kaldı bayılıyordum. Yukarıdaki pencereden birisi: 

- “Kırkori kafasına koy.” Diye bağırıyordu. Aman Allah‟ım kendimi buraya 

nasıl dar attığımı bilemiyorum.  

Bu zamandan sonra artık hırsızlar evlerini terk ederek uzaklara gittiler ve bir 

daha o taraflara yaklaĢmaya cesaret edemediler. ĠĢte bu suretle Brem Köyü‟nün dört 

mızıkacısı istediklerinden ala bir eve sahip oldular. 

Çocuk Dünyası, II(56), 3 Nisan 1330 [16 Nisan 1914], s.5- 6- 7- 8- 9. 

5.1.70. Don Dede 

Eski zamanda bir yıl öyle bir kar, öyle bir kıĢ oldu ki mislini ne insanlar 

hatırlar, ne kargalar. Bir akĢam köyde bütün yaĢını baĢını almıĢ dil ebesi, geveze 

kötü komĢular, Kuruca AyĢe‟nin evinde toplanırlar. Ġçlerinden çiftçi Kanber‟in 

yetmiĢlik karısı: 

- Hu, baksanıza kadınlar, dedi. Don dede bizim ormana gelmiĢ, bu akĢam 
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gözüme iliĢti, gördüm. Evlenmek istiyor. Hem de bugün yarın kendisine bir yavuklu 

yollamazsak hayvan, insan seçmeyecek. Yok edecek. 

Bu laftan herkesin yüreğine bir sıkıntı ulaĢtı. O bunak herife kimin 

gidebileceğini düĢünmeye vardılar. AraĢtırmaya baĢladılar. Kuruca AyĢe dedi ki: 

- Ne bu kadar merak ediyorsunuz? Yarın ola hayır ola. Ona sabahleyin 

bizim Fatma‟yı gönderir niĢanlarım… 

Fatma onun üvey kızıydı. MemiĢ‟ten evvelki kocasından yalnız bir oğlu 

vardı. ĠbiĢ. 

Fatma gelmiĢ, yetiĢmiĢ, boylu poslu edalı bir kızdı. ĠbiĢ yirmisindeydi. Ama 

o da annesi gibi kuru ve çehre züğürdü idi. Bunun için onu Sümsük ĠbiĢ çağırırlardı. 

Üstüne de Fatma‟yı beğenmezdi. Ertesi sabah Kuruca AyĢe kocası MemiĢ‟e: 

- Ġhtiyar, dedi. Hadi beriçkayı koĢta Fatma‟yı ormana götür. Don Dedeye 

niĢanla. Eğer dediğimi yapmazsan burada ne insan yaĢar, ne hayvan. Hepsi de donar 

çatlar. Onu bul. Mutlaka çam yolu ağzında bir köĢede bekliyor. Koca MemiĢ 

mevhum cadıdan ziyade karısından korkardı. Hiç cevap vermeye yeltenmedi. 

Arabasını koĢtu, Fatma‟yı aldı. Ormana götürüp bıraktı. Ağlaya ağlaya ondan ayrıldı. 

Beriçka gider gitmez Don Dede göründü. Karlı çamlar altında düĢe kalka 

Fatma‟ya yanaĢtı. Burnu morarmıĢ, gözleri yaĢlı, buzdan sakallı idi. Cılız vücudu 

üzerine delik deĢik paçavralarını kavuĢturarak, sıkarak üĢüyor, titriyordu. Kızcağıza: 

- Çok donuyorum, dedi. Hırkanı bana verir misin? 

Fatma hemen çıkarıp verdi.  

- Çok acıktım, dedi. Yiyecek sepetini bana verir misin? 

Fatma sepeti de verdi. O yine: 

- Çok düĢkünüm, dedi. Beni sevindirmek için elimi öper misin? 

Fatma durakladı. Ama ihtiyar dede o kadar fakir, o kadar yalvarıcı bir tavır 

ile duruyordu ki acıya acıya elini öptü. O zaman dede belini doğrulttu. BaĢını 

kaldırdı, heybetli, aydınlık bir ihtiyara benzedi. ġaĢakalmıĢ olan kızcağıza: 

Fatma, dedi. Sen iyi yürekli bir kızsın. Ben kendim için yavuklu 

aramıyorum. Nazlı oğlum, dilber evladım Nisan Bey‟e seni alacağım, onunla 
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evleneceksin. Üç defa ellerini çırptı. Havadan bir anka indi. Ġkisini de geniĢ kanatları 

üstüne alarak bir göz yumup açıncaya kadar Safa Adası‟na götürdü ve o gün 

nikâhları kıyıldı. Düğünden sonra Fatma babasını görüp müjde vermek istedi. Nisan 

bey onu iptida güzel bir gemiye sonra yaldızlı bir arabaya bindirip babasının evine 

gönderdi. Kuruca AyĢe ile oğlu Sümsük ĠbiĢ‟in önlerine süslü çiçek gibi çıkıp da onu 

tanıdıkları zaman, ikisi de ĢaĢkınlıklarından, kıskançlıklarından morardılar kaldılar. 

Ertesi kıĢ ĠbiĢ, AyĢe‟ye dedi ki: 

- Anne ben de ormana gideceğim. Don Dede bana da bir yavuklu bulsun.  

Beriçka koĢuldu. Ġhtiyar Fatma gibi onu da ormana götürdü. Araba gidince 

Don Dede göründü. ĠbiĢ‟e: 

- Çok donuyorum, dedi. Kebeni bana verir misin?  

ĠbiĢ: 

- Ben de çok üĢüyorum, diye cevap verdi. Kebem bana lazım.  

Ġhtiyar: 

- Çok acıktım, dedi. Yiyecek sepetini bana verir misin? 

ĠbiĢ: 

- Ben de açım, sepet bana lazım. 

Ġhtiyar: 

- Çok düĢkünüm, dedi. Beni sevindirmek için elimi öper misin? 

ĠbiĢ cevap verdi: 

- Babalık ben senin elini öpmeye değil, senden güzel, körpe bir yavuklu 

dilemeye geldim.  

O zaman Don Dede üç defa elini çırptı. Derken birdenbire önlerinde gayet 

mükellef billurdan parlak bir konak dikildi. Ġçinden beyazlar giymiĢ bir alay kızlarla, 

önlerinde yine bembeyaz ve berrak, güzel bir hanım kız çıktı. ĠbiĢ bunun yanına 

giderek elinden tutmak istedi. Ġliklerine kadar korkunç bir soğuk duydu. Eli altında 

gözü önünde onun eridiğini, sıyrıldığını duydu. Hakikaten o dünyanın en güzel kızı 

idi. Ama yazık ki… Kardandı. 

ĠbiĢ korka ve solgun bir halde geri çekildi. Tan yeri ağarıyor, fecir 
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baĢlıyordu. Doğan günün ilk ıĢıkları konak üzerinde parıldıyordu. Buz duvarlar 

Ģemsin ardınca düĢen yıldırıma uğramıĢ gibi hemen yukarıdan aĢağıya yarılarak 

bütün bina biçarenin etrafında yıkılıyordu. 

Kendine geldiği zaman baktı ki orman içinde, çamlar altında soğuktan 

donmuĢ, bir kolu bir bacağı kırılmıĢ, yapa yalınız kalmıĢ. ĠbiĢ köye kadar sürüklendi. 

Üç ay yatakta kalmıĢ idi. Nihayet her ne olursa olsun, evlenmek istedi. Araya taraya 

zevce olarak tek gözlü, topal bir ihtiyar buldu. Karısından en az haftada bir defa 

dayak yemeye baĢladı. Günün birinde Fatma büyük bir hazırlıkla ihtiyar babasını alıp 

da her dem bahar memleketine götürmek ve birlikte yaĢamak için geldi. O zaman 

Sümsük ĠbiĢ ve Kuruca AyĢe öyle köpürdüler ve öfkelendiler ki nihayet ikisi de 

sarılığa uğrayarak ölünceye kadar ĢaĢı kaldılar. 

Çocuk Dünyası, II(58), 17 Nisan 1330 [30 Nisan 1914], s. 2- 3- 4. 

5.1.71. Marifetli Derviş ve Talebesi 

Vaktiyle adil bir padiĢah ile gayet güzel bir kızı vardı. PadiĢah kızını pek 

severdi. O memlekette bir fakirinde gayet sevdiği biricik oğlu vardı. Bir gün çocuk 

padiĢahın kızını almak merakına düĢüp babasına padiĢahtan kızı istemesi için 

babasına yalvardı. Hâlbuki o zamana kadar her kim kızını istemiĢse padiĢah 

reddetmiĢti. Fakir adam oğlunu pek sevdiğinden bu arzusunu yerine getirmek için 

padiĢahın huzuruna çıkarak oğlanın, sultan hanımı istediğini arz etti. PadiĢah bu söze 

hiç hiddet etmeyerek tatlılıkla: 

- Kabul ederim, dedi. Fakat oğlunuz her türlü sanatı bilmeli ve ben de onu 

imtihan etmeliyim. 

Fakir adam bu sözden pek memnun olarak müsaade diledi ve evine giderek 

oğluna anlattı. Beraberce her türlü sanatı bilen bir kimse aradılar. Memleketin 

haricinde yer altında bir mağarada bir derviĢ oturuyordu. Bu derviĢin bir marifeti 

vardı. Kendisini istediği vakit her Ģeye, mesela kedi, köpek, elma, armut vesaireye 

döndürüyordu. Fakir adam bunu duyar duymaz derviĢe koĢarak bu marifeti oğluna 

öğretmesini rica eyledi. DerviĢ cevaben dedi ki: 

- Ben bu marifeti oğluna öğretirim. Fakat öğrenince onu öldüreceğim.  

Babası bu Ģartı kabul ederek oğlunu derviĢe teslim etti. DerviĢte marifeti 

öğretmeye baĢladı. Bir müddet sonra derviĢ çocuğa “Öğrendin mi?” diye sordu. 
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Çocuk iyice öğrenmiĢti. Fakat ölümden kurtulmak için “Hayır!” diye cevap verdi. 

Artık arada sırada derviĢ çocuğa “Öğrendin mi?” diye soruyor, o da “Hayır!” diye 

cevap veriyordu. Nihayet çocuk bu marifeti o kadar güzel öğrendi ki hocasından 

üstün oldu. Fakat derviĢ usandı. Çocuğun aptallığına hükmedip yanından kovdu. 

Çocuk hemen babasının yanına gitti ve ona biraz para kazandırmak için dedi ki: 

- Baba ben Ģimdi bir at olacağım. Beni çarĢıya götürüp sat.  

Hemen güzel bir at oldu. Babası onu pahalıca sattı. Fakat at geceleyin köpek 

olup ahırdan kaçarak evine geldi. Ertesi gün inek oldu. Babası onu yine sattı. Üçüncü 

günü eĢek olmuĢtu. Lakin derviĢ o esnada çarĢıda idi ve eski talebesini karĢıdan 

tanımıĢtı. Çocukta derviĢi görür görmez hemen fare olarak bir deliğe gizlendi. DerviĢ 

ise kedi olup deliğin baĢında beklemeye baĢladı. Halk hayrette kalmıĢtı. Ne olacağını 

görmek için kediyi tuttular. KarakuĢ olarak uçtu. Kedi de kartal olarak onu 

kovalamaya baĢladı. KuĢ doğruca padiĢahın bahçesine girerek bir çiçek oldu. Kartal 

ise bir kurt olup çiçeği kemirmeye baĢladı. Bu esnada oradan bahçıvan geçiyordu. 

Çiçeği pek beğenerek kopardı. PadiĢaha taktim etti. DerviĢ bu defa bir dilenci oldu. 

PadiĢahın kapısına gelerek dilenmeye baĢladı. Buna her ne kadar para, yemek 

verilirse de gitmeyip çiçeği istedi. PadiĢah merhametli olduğundan bu fakirin 

gönlünü hoĢ etmek için çiçeği verecekti. Fakat çiçek elma oldu. Bu defa dilenci 

elmayı istiyordu. PadiĢah elmayı vereceği sırada nar oldu. Artık padiĢah kızdı ve narı 

yere fırlattı. Nar yere düĢünce parçalanıp taneleri yere serildi. Dilenci horoz oldu ve 

taneleri yemeye baĢladı. Çocuğun bulunduğu tane uzağa gitmiĢti. Horoz diğer 

taneleri yerken, o ansızın tilki oldu ve arkasından horozu yakalayıp yedi. Nihayet 

güzel bir delikanlı olup padiĢahın eteğini öptü, karĢısında divan durdu. Bütün bunlar 

padiĢahın gözü önünde olmuĢ ve padiĢah hayrette kalmıĢtı. Bu kadar hünerli bir 

gencin kızına layık olduğunu tasdik ederek düğüne baĢlanılmasını emir etti. 

Derleyen: Mehmet Zeki 

Çocuk Dünyası, II(59), 24 Nisan 1330 [7 Mayıs 1914], s. 4- 5. 

5.1.72. İkbal ile Mukabbel 

Bir zamanlar insanlardan, Ģehirlerden uzak büyük bir ormanın içindeki 

köĢkünde ihtiyar ve çirkin huylu bir peri kadın oturuyordu. Gündüzleri baykuĢ ve 

yahut bir kedi kıyafetine giriyor, fakat geceleri daima cadı kadın Ģeklinde 

geziniyordu. Eğer bir erkek köĢke yaklaĢmak isterse peri kadın onu yüz adımlık bir 
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mesafede taĢ gibi hareketsiz bırakıyor ve zavallı erkekte peri kadını tekrar o halde 

kurtarmadıkça sallanmaya bile mukadder olamıyordu. 

Peri kadın köĢküne yaklaĢmak isteyen kızları, erkekler gibi hareketsiz 

bırakmayarak kuĢ kıyafetine sokuyor altın kafeslerinden birinin içerisine koyarak 

köĢkündeki büyük salonuna asıyordu. O vakte kadar peri kadının bu salonunda yedi 

yüz kuĢ bulunuyordu. Bu günlerde her nasılsa oralarda gezmeye çıkmak isteyen iki 

niĢanlı, Ġkbal ile Mukabbel köĢke doğru yürümeye baĢladılar. Bunlar birbirlerini çok 

seviyorlar ve bir dakika yekdiğerinden ayrılmıyorlardı. Bu sırada güneĢ ağaçların 

yeĢil yaprakları arasından süzülüyor ve ormanın içerisine sakin bir kimsesizlik hüznü 

veriyordu. 

Ġkbal ile Mukabbel iyice gezdiler, fakat bir aralık ikisi de ruhlarında öyle 

anlaĢılmaz bir keder hissettiler ki sebebini bir türlü keĢfedemediler. Artık güneĢte 

yavaĢ yavaĢ yaprakların arasından güçlükle fark edilen tepenin arkasına çekilmiĢ ve 

ormanın içini korkunç bir karanlık kaplamıĢtı. Ġkbal ile Mukabbel yolu ĢaĢırmıĢlardı. 

Artık Ģimdi bilmedikleri dar yollardan yürüyorlardı. Birdenbire Mukabbel kendisini 

ormandaki sihirli köĢkün eski ve harap duvarları önünde görünce hayret etti. Derhal 

arkasına döndü fakat heyhat! Ġkbal kuĢ Ģekline çoktan girmiĢ ve bir ağaç dalının 

üzerinde ötüyordu: 

- Güzel Mukabbel, acı bana! Ayrılığın zehri dağlamaz mı senin için titreyen 

kalbimi? Ben kuĢ oldum bak daldayım. Ağlatıyor her yeri Ģu perinin sihri… 

Bu aralık Mukabbel sevgili kuĢun etrafında bir baykuĢun üç defa dolaĢtığını 

ve her dolaĢmasında “tü… tü… tü…” dediğini iĢitti. Kendisi hiç kımıldayamıyor, 

ağlayamıyor, Ġkbal‟i kurtarmak için eli bile oynamıyordu. GüneĢ artık çoktan 

batmıĢtı. BaykuĢ derhal ihtiyar bir kadın kıyafetine girerek Mukabbel‟e doğru 

ilerliyordu. Kan çanağına dönmüĢ gözleri, gayet sivri ve eğri burnuyla gözleri 

kendisine korkunç bir kıyafet vermiĢti. Elini uzatarak dalın üzerindeki kuĢu aldı ve 

köĢkün harap kapısından içeriye girerek kayboldu. 

Mukabbel derhal kendisinde bir baĢkalık hissetti, artık yürüyebiliyor, 

koĢabiliyordu. Periyi aramak için köĢke girdi ve onu kapının önünde bulunca derhal 

diz üstü yere düĢerek Ġkbal‟i kendisine bağıĢlaması için yalvardı. Fakat ağlamaları, 

yalvarmaları fayda vermemiĢti. Çünkü peri kadın kendisine: 

- Hayır, olamaz ve Ģunu da bil ki bir daha onu görmeyeceksin, diyerek 
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çekilip kayboldu. 

Mukabbel ruhundaki gizli yarayı kimseye söylemeyerek uzak memleketlere 

gitti. Oralarda çobanlık yaparak hayatını kazandı. Aradan üç sene kadar bir zaman 

geçmiĢti ki bir gün Mukabbel rüyasında bir çiçek gördü. Bu çiçeğin ortasında büyük 

bir inci tanesi vardı. Mukabbel bu çiçeği kopartarak Ġkbal‟i kaybettiği ormandaki 

köĢke girmiĢ ve çiçeğe temas ettirdiği her kuĢu eski Ģekillerine sokmuĢtu. Ertesi 

sabah uyandığı zaman gözlerinden iri iri sevinç yaĢları döküldü. Derhal kırlarda 

rüyasında gördüğü çiçeği aramaya koyuldu. Dokuzuncu günün akĢamına doğru 

dikenli bir çalının altında bulmuĢ olduğu çiçeğin ortasında büyük bir inci tanesi 

gördü. Derhal yola düzüldü. Günler, geceler uzadılar ve nihayet ormana vardı. 

Mukabbel köĢke o kadar yaklaĢmıĢ olduğu halde eskisi gibi hareketsiz, 

taĢtan bir heykele benzemiyordu. KöĢkten içeriye girdi. Büyük salonun kapısından 

daha birinci adımı atmadan ihtiyar periyi yedi yüz kuĢa yiyecek dağıtmakla meĢgul 

gördü. Peri kadın Mukabbel‟i görür görmez hiddetinden o kadar kızdı ki acı acı 

bağırmaya ve Mukabbel‟in yüzüne doğru zehirden tükürüklerini saçmaya baĢladı. 

Mukabbel artık periye hiç ehemmiyet vermiyor ve kuĢ kafeslerinin olduğu yere 

doğru ilerliyordu. 

Yarabbi! Yedi yüz kuĢun içinden Ġkbal‟i nasıl bulup çıkarmalıydı? 

Mukabbel ne yapacağını düĢünüp dururken peri derhal yukarıdan bir kafes indirerek 

içindeki kuĢu öldürmek için aceleci bir hareket gösterdi. Fakat peri daha kafesin 

kapağını açmadan Mukabbel derhal yetiĢerek çiçeği perinin baĢına sürdü ve sonra 

saçlarından yakalayarak kapının eĢiğine kadar sürükledi. 

Çiçeklerin teması perinin sihirlerini mahvetmiĢti. Bunun üzerine Mukabbel 

derhal kafesi açarak çiçeği kuĢa sürdü ve karĢısında eskisinden daha ziyade 

güzelleĢmiĢ olan sevgili Ġkbal‟ini gördü. Artık Mukabbel hiç durmuyor ve her kuĢu 

çiçekle temas ettirerek hepsine eski Ģekillerini veriyordu. Kurtulan genç kızlar 

Mukabbel‟in ellerine ayaklarına sarılıyor ve ona teĢekkür ediyordu. 

O gün Ġkbal ile Mukabbel kollarının birbirlerinin boyunlarına dolamıĢ, süslü 

bir alayla köĢkün harap kapısından çıkarlarken ihtiyar peri kapının önünde son 

nefesini tamamlıyordu. 

Çocuk Dünyası, II(61), 24 Nisan 1330 [7 Mayıs 1914], s. 4- 5. 
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5.1.73. Sihirli Köşk 

Bir yaz günü müthiĢ bir kuraklık Ġspanya‟nın bütün mahsullerini yakmıĢ ve 

sonbaharda hasat edilecek bir Ģey kalmamıĢtı. Bütün köylüler kırkarda, Ģehirlerde iĢ 

arkasında dolaĢıyor fakat hiç olmazsa karınlarını doyurabilecek bir Ģey bile 

bulamıyorlardı. Bu zavallılar içinde Yuhan Lopez isminde çalıĢkan ve cesur bir 

çocuk vardı. Anası, babası çoktan ölmüĢ, bir müddetten beri yanında çalıĢarak 

hayatını kazandığı ustası da iflas etmiĢti.  

Bir akĢam Yuhan aç ve yorgun bir halde Garnata‟ya vardı. Yatacak bir yeri 

olmadığından Ģehrin kenarında ta garipler zamanından kalma eski bir köĢk 

harabesinin yıkık duvarları arasında uyumak için uzandı. Fakat tam gözlerini 

kapayacağı sıradaydı ki bir el omuzuna dokundu. Yuhan doğruldu ve karanlıkların 

içinde parmaklarındaki mumla güya davet ediyormuĢ gibi iĢaretler yapan bir el 

gördü. Lopez açlıktan yarı ölü bir halde ayağa kalktı ve eli takip etti. Bu el kendisini 

gayet güzel ve süslü bir salona götürdü. Bu salonun ortasında beyaz örtülü bir masa, 

masanın üzerinde de en nefis yemekler vardı. Yuhan büyük bir sevinçle yemekleri 

yedi. Karnı doyduğu zaman el tekrar bir iĢaret yaparak çocuğu geniĢ bir yatak 

odasına götürdü. Yuhan soyundu, ipek geceliğini giydi ve yatağın içine uzanarak 

derin bir uykuya daldı. 

Sabahleyin Gırnata‟nın horozları ötünce el tekrar gelerek çocuğu uyandırdı. 

O dakika gayet tatlı bir ses iĢitildi.  

- Yuhan, sen beni takip etmekle gayet iyi ve cesurane bir harekette 

bulundun. ġimdiye kadar bu cesareti senden baĢka kimse gösteremedi. Ben sana bir 

Ģey sormak isterim. Bana cevap ver. Biraz daha cesur ve metanetli olmak ve bedbaht 

bir kızı kurtarmak ister misin?  

Yuhan sordu: 

- Peki, isterim. Fakat bunun için ne yapmalı? 

- Üç gün daha bu odada ve bu yatakta yatman lazımdır. Lakin bu üç gece 

içinde sana ne yapılırsa yapılsın bağırmayacak ve kımıldamayacaksın. 

- Peki, bu üç geceye katlanmaya gayret edeceğim. 

Birinci gece bir takım gizli adamlar Yuhan‟ı kalın bastonlarla öyle dövdüler 

ki zavallı çocuğun kafatası ve kemikleri kırıldı. Yuhan bayıldı. Fakat ne sallandı ne 
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bağırdı. Sabahleyin el tekrar göründü ve odanın içerisine sihirli bir takım kokular 

serpti. Bu kokular Yuhan‟ın bütün ağrılarını yok etmiĢti. 

Ġkinci gece Yuhan aynı felaketi geçirdi. Fakat yine bağırmadı. Ertesi sabah 

el tekrar gelerek çocuğun ağrılarını geçirdi. 

Üçüncü gece pek müthiĢ geçmiĢti. Yuhan az kaldı mukavemet 

edemeyecekti. Gün doğduğu zaman iki evvelki geceler gibi bu defa el görünmedi. 

Onun yerine gayet güzel bir kız girerek Yuhan‟ın üzerine bir takım sular serpti. 

AkĢamki durumdan ölü gibi yatan çocuğu ayağa kaldırdı. Yuhan gayet pahalı 

kumaĢlardan yapılmıĢ bir elbise giydi. Büyük salona geçerek hazırlanmıĢ süslü bir 

masanın üzerinde kızla beraber yan yana yemek yediler. 

Kız o derece güzeldi ki Yuhan ömründe daha bunun gibisini görmemiĢti. 

Pembe çehresi siyah ve büyük gözleri kendisine saf bir tatlılık veriyordu. Yuhan 

sordu: 

- Siz hakikaten bir Ġspanyol değil misiniz?  

Kız: 

- Hayır, dedi. Ben Fas sultanının kızıyım. ġimdi sihirler bozulduğu için artık 

babamın yanına dönmeliyim. Beni takip et ve bul. 

Bu sözleri söyler söylemez ortalıkta bir değiĢiklik oldu. Kız kaybolmuĢ ve 

Yuhan eski yırtık elbiseleriyle harabenin iki yıkık duvarı arasında kalmıĢtı. Lopez 

artık kızı bulmak için yola çıkmıĢtı fakat cebinde parası bulunmadığından ancak 

birkaç sene sonra Fas sultanının sarayına varabildi. Sultanın kızı Yuhan‟ın öldüğünü 

yahut kendisini aramaya çıkmadığını zannettiğinden Arabistan padiĢahının oğluyla 

niĢanlanmıĢtı. Artık düğünler baĢlamıĢtı fakat bu sırada Yuhan‟da elbiseleriyle 

içeriye sokmadıklarından kapının önünde boynu bükük bekliyordu. 

Düğün arabası geldi ve sarayın kapısında durdu. Bir müddet sonra sultanın 

kızı çıktı. Fakat arabanın basamağına ayağını atacağı sırada kapıda kederinden deli 

gibi bekleyen Yuhan‟ı gördü ve tanıdı. Fakat sesini çıkaramadı. Arabaya girerken 

içeride bekleyen niĢanlısına sordu: 

- Çok zaman oluyor ki odamdaki mücevherat kutusunun anahtarını 

kaybetmiĢtim. Bunun için tekrar bir yenisini yaptırdım. Fakat iĢte kaybettiğim 

anahtarı Ģimdi buldum. Size sormak isterim. Acaba hangi kutuyu kullanmak 
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doğrudur? 

Arabistan padiĢahının oğlu: 

- ġüphesiz birincisini, diye cevap verdi.  

Bunun üzerine kız sultan Yuhan‟ın yanına kadar giderek elinden tuttu ve 

arabanın yanına kadar getirdi. 

- ĠĢte dedi. Benim bahsetmek istediğim Ģey buydu. Bu çocuk beni sihirli 

köĢkten kurtaran genç ve cesur Yuhan Lopez‟dir. Ben ona ayrılırken beni bulursa 

kendisiyle evleneceğime söz vermiĢtim. Mademki Ģimdi beni buldu sözümü yerine 

getirmeliyim. 

Sultanın kızı hakikaten sözünü yerine getirdi ve Arabistan padiĢahının oğlu 

niĢanlısının hakkını teslim ederek memleketine döndü ve oradan artık Müslüman 

olan Yuhan ile zevcesine kıymetli hediyeler gönderdi. 

Çocuk Dünyası, II(63), 22 Mayıs 1330 [4 Haziran 1914], s. 3- 5. 

5.1.74. Dertli Şah 

Bahtsız bir Acem Ģahı vardı. Her kavgada üstün gelmiĢ, zengin ve ünlüydü. 

Fakat yalnız bir derdi vardı ki onu yıllarca düĢündürmüĢtü. Hiç oğlu yoktu. Bu dert 

onu uzak bir adacığın üzerinde büyük ve ihtiĢamlı bir saray yaptırtmıĢ ve içinde 

kapanmaya mecbur etmiĢti. 

Günün birinde saray bir tacir geldi. Bu adam esir tüccarlığı yağıyor ve insan 

alıp insan satıyordu. O günde Ģaha gayet güzel bir kızı esir adı altında sattı. ġah esiri 

o kadar güzel bulmuĢtu ki büyük bir sevinçle onu aldı ve sarayının sultanı yaptı. 

Artık yeni sultanın incili elbiseleri, gerdanlıkları, mücevherleri büyük zarif salonları, 

denize bakan geniĢ odaları vardı. Bundan baĢka hizmetinde yirmi kadın yirmi erkek 

tahsis olunmuĢtu. Fakat yalnız tuhaf olan nokta Ģuydu ki yeni sultan asla 

konuĢmuyordu. Her gün sabahtan akĢama kadar odasında pencerenin kenarına 

oturuyor ve denizin mavi dalgalarına, bulutlara, ufkun kızartılarına bakıyordu. 

Bir yıl sonra Ģâh ve sultanın güzel bir çocukları dünyaya geldi. Dertli Ģah 

sevincinden kendisini adeta bilmiyordu. Artık taht ve saltanatın yerine geçecek bir 

oğlu dünyaya gelmiĢti. Derhal sultanın odasına giderek onun ayaklarına kapandı ve: 

- Ey sevgili sultanım, neden sen asla kimseyle konuĢmuyorsun? Benim 
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saadetimin içinde yalnız senin dudaklarından dökülecek bir kelimecik eksik, dedi.  

Hanım sultan nihayet gülerek cevap verdi: 

- Ey sevgili Ģah, ben senin sarayına bir esir suretinde geldiğim halde sen 

bana en tatlı Ģefkatlerinle muamele ettin. Fakat düĢünün ki ben de bir padiĢah kızı 

olduğum halde sana esir olarak satılmıĢtım.  

ġah bağırdı: 

- Nasıl? Sen bir padiĢah kızı mısın? 

Hanım sultan biraz daha vakur cevap verdi: 

- Ben Denizgülüyüm. KardeĢim Selahattin ġah dalgaların derinliklerindeki 

en güzel ve en zengin memleketlerde hüküm sürüyor. Fakat bir gün nasılsa 

kendisiyle kavga ettik. Geçen yıl bizim memleketimiz düĢman ayakları altında 

çiğnenmiĢ ve sarayımız yıkılmıĢtı. KardeĢim beni düĢmanların ellerine düĢürmemek 

için toprakta hüküm süren bir padiĢahın oğluyla evlendirmeye kalkmıĢtı. Onun bu 

teklif ve kararı üzerine ben çok müteessir olarak denizin derinliklerinden kaçtım ve 

bu adanın bir kenarına çıktım. Fakat iĢte tan orada bir adam beni yakalayarak sizin 

huzurunuza çıkardı ve bir esir gibi sattı.  

ġah o zaman: 

- Lakin ben size bir esir gibi muamele etmedim, dedi.  

Denizgülü yavaĢça: 

- Hayır, dedi. Ben sana serzeniĢ yapmıyorum. Yalnız Ģunu söylemek 

istiyorum ki ben bu saraya sultan olduktan sonra artık burasını bırakamadım. Pekȃlȃ 

biliyorum ki siz beni çok seviyorsunuz. Fakat benim tekrar kardeĢimin memleketine 

dönmeye niyetim vardı. Mademki Ģimdi bir çocuğumuz var artık ben kardeĢim 

Selahaddin‟i çağırarak oğlumuzu kendisine gösterebilirim. 

Denizgülü hizmetçilerinden birisine bir buhurdan getirmesini emir etti ve 

küçük bir sandıktan bir parça od ağacı çıkararak buhurdanın içinde yaktı. Çıkan 

duman açık pencereden çıkarak uzaklara gitti. Denizgülü anlaĢılmayan bir dil ile bir 

iki Ģey söyledi. Bunun üzerine deniz kabarmaya ve dalgalar büyüyerek ayrılmaya 

baĢladı. Bir dakika sonra suların ortasından baĢında elmas bir taç bulunan genç ve 

yakıĢıklı bir adam çıktı. Bir alay kadın ve asker onun etrafını kuĢatmıĢtı.  
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Selahattin ġah maiyetiyle suların üzerinden yürüyerek karaya çıktı ve 

doğruca saraya girdi. HemĢiresini orada görerek: 

- Muazzez hemĢireciğim, Denizgülü, dedi. Ben bütün düĢmanlarımı 

kovdum. Onların pis ayaklarından büyük ve güzel memleketimi temizledim. 

CenkleĢtim. Galip ve muzaffer oldum. Artık Ģimdi memlekete dönebilir ve istediğin 

bir deniz Ģehzadesiyle evlenebilirsin. 

Denizgülü cevap verdi: 

- Aziz kardeĢim Selahattin, görüyorsun ki ben artık evlendim. ĠĢte zevcim 

Acemistan Ģahı ve iĢte küçük oğlumuz. Selahattin çocuğu kucağına aldı ve Acem 

Ģahını hayret ve dehĢet içinde bırakarak denize doğru koĢtu ve suların arasında 

kayboldu. 

Denizgülü: 

- Merak etme, dedi. KardeĢim Selahattin‟in ne yapacağını ben bilirim. O 

çocuğumuzun bütün deniz sakinleri gibi suyun içinde de yaĢayıp yaĢayamadığını 

anlamaya gitti.  

Denizgülü doğruyu söylemiĢti. BeĢ dakika sonra Selahattin çocuğu kolları 

arasında tutarak güle güle tekrar saraya geldi. Küçük Ģehzade suyun içinde de havada 

olduğu gibi nefes alabilmiĢ ve tuzlu su elbisesinin hiçbir tarafını ıslatamamıĢtı. 

Acemistan Ģahı: 

- Allah‟ım bu ne garip bir gün, diye bağırdı. Eğer bütün bunları gözümle 

görmemiĢ olsaydım hiçbir vakit inanmazdım.  

Acem toprağının Ģahı denizin dibine giderek bu garip ve haĢmetli 

memleketleri gezemeyeceği için pek çok kederlendiyse de Denizgülü ile Selahattin 

ġah mavi suların sinesinde geçen güzel ve hayret verici hikâyelerle onun bu kederini 

avuttular. 

Çocuk Dünyası, II(66), 12 Haziran 1330[25 Haziran 1914], s. 3- 4. 

5.1.75. Dünyanın En Kuvvetlisi 

Vaktiyle fareler milletinin bir padiĢahı ve onunda pek güzel bir kızı vardı. 

Bu kız o derece güzeldi ki bunun için annesiyle babası bütün komĢu hükümet 

padiĢahlarına karĢı mağrurdular. PadiĢahın kızı evlenme çağlarında vezirin oğlu 
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beyaz fareyi çok sevmeye baĢlamıĢ ve her halde onunla evlenmeye karar vermiĢti. 

Anne ile baba kızın bu düĢüncesinden tamamıyla habersizdiler ve onların biricik 

istedikleri Ģey de kızlarını dünyanın en kuvvetlisine vermekti.  

Günler aylar geçiyor ve kız sultana çıkan taliplerin hiç birisi dünyanın en 

kuvvetlisi olarak görünmüyorlardı. Nihayet farelerin padiĢahı pek akıllı bir ihtiyar 

olan amcasının yanına giderek bu husustaki fikrini sordu. Amca fare pek derin 

düĢünceli tecrübe görmüĢ ve âlim bir Ģey olduğundan padiĢahın sorgusuna cevap 

verdi: 

- Hiç Ģüphesiz dünyanın en kuvvetlisi güneĢ olmalıdır. Çünkü onsuz 

buğdaylar sararmaz. 

Farelerin padiĢahı bunun üzerine doğruca güneĢin yanına gitmek için en 

yüksek dağlara tırmandı. Çünkü yükseklere çıkıldıkça güneĢe daha ziyade 

yaklaĢıyor. AkĢama doğru güneĢe dağın arka tarafındaki evine girmek üzereyken 

rastladı. GüneĢ yeni ve yabancı ziyaretçiyi görünce: 

- Ne istiyorsun küçük ve aziz arkadaĢ, diye sordu.  

Farelerin padiĢahı: 

- Sizi büyük bir resmiyetle ziyaret ediyorum, dedi. Buna da sebep kızımın 

elini size vermektir. Çünkü mademki siz dünyanın en kuvvetlisisiniz. 

GüneĢ gülerek ve gözünü kırparak cevap verdi: 

- Eğer böyle olsaydı ey aziz padiĢah kızınızla evlenerek pek mesut olurdum 

fakat heyhat ki dünyanın en kuvvetlisi ben değilim. Çünkü bir bulut ne zaman 

semayı kaplarsa ben onu delerek öbür tarafa geçemiyorum.  

Bunun üzerine padiĢah: 

- Öyleyse siz aradığım adam değilsiniz, dedi. Allahaısmarladık deme 

lüzumu bile görmeyerek geri döndü. 

Zavallı iyi kalpli güneĢ bu hale gözünü kırparak için için gülüyordu. Fareler 

padiĢahı daha epeyce yol yürüdü ve nihayet bulutu sivri bir kayanın tepesinde buldu. 

Siyah bulut yeni geleni görünce: 

- Ne istiyorsun aziz kardeĢ, diye sordu.  

- Kızımı size vermek istiyorum. GüneĢin dediği gibi siz hakikaten dünyanın 
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en kuvvetlisi bulunuyorsunuz.  

Bulut içini çekerek: 

- Hayır, dedi. GüneĢ sizi aldatmıĢ. Ben dünyanın en kuvvetlisi değilim. 

Rüzgâr benden daha kuvvetlidir. Çünkü o beni ne taraf isterse o tarafa 

sürükleyebiliyor. Ben ona mukavemet edemiyorum. 

- O halde siz benim aradığım adam değilsiniz.  

Farelerin padiĢahı bir müddet daha yürüyerek rüzgârı büyük bir meĢe 

ağacının yaprakları arasında yayılmıĢ, otururken buldu. Rüzgâr padiĢahın geldiğini 

görünce öyle bir güldü ki sesinden bütün ağaçlar ve hayvanlar titrediler. 

- Neye güldün ey aziz kardeĢ?  

Farelerin padiĢahı dünyanın en kuvvetlisi olduğu için rüzgâra kızını vermek 

istediğini anlattı. Fakat rüzgâr yanaklarını ĢiĢirerek müthiĢ bir ıslık gibi: 

- Hayır, dedi. Dünyanın en kuvvetlisi ben değilim. Önüme bir duvar çıkınca 

ben öte tarafa geçemiyorum.  

Farelerin padiĢahı artık gökyüzünde iĢi olmadığını anlayarak toprağa indi ve 

doğruca bir duvarın dibine gelerek sordu: 

- Ey duvar! Artık muhakkak öğrendim ki sen bu dünyanın en kuvvetlisi 

bulunuyorsun. Sana kızımı vermek istiyorum. Her halde cevabını Ģimdi beklerim.  

Duvar: 

- Hu Huuu, diye mırıldandı. Ben dünyanın en kuvvetlisi değilim. Sen 

yanılıyorsun. Mahzendeki fareler milletinin vezirinin oğlu olan beyaz fare benden 

daha kuvvetlidir. Çünkü Ģu eteğimin dibinde gördüğün deliği o deldi.  

Fareler padiĢahı artık en kuvvetli ve en yakın bir adamı bulmuĢtu. Derhal 

beyaz fareye giderek kızını kendisine vermek istediğini söyledi. Beyaz fare 

sevgilisinin babasından böyle bir teklif vaki olduğunu duyunca sevincinden çıldırma 

derecelerine geldi ve derhal kabul etti. Artık bu iki mesut çift talihin bu güzel 

tesadüfüne teĢekkür ederek, bahtiyarane yaĢadılar. 

5.1.76. Pirinç Tarlalarındaki Yangın 

AĢağıda, ta Japonya‟da ihtiyar bir adam vardı ki bir dağın tepesinde küçük 

oğluyla beraber yaĢardı. Fakir kulübesinin etrafı epeyce geniĢ ve düzdü. Burada 
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pirinç tarlaları vardı. Bu tarlalar aĢağıda ta mavi denizin kenarındaki dar sokaklı bir 

köyde yaĢayan Japonlara ait bulunuyordu. Bu köy o kadar dardı ki ancak ev yapmak 

için yer bulmak kabil oluyordu. ĠĢte bu sebepten ahalisi dağın tepesindeki geniĢ ve 

düz mahalli kendilerine pirinç tarlası yapmıĢlardı. 

Sabah akĢam ihtiyar ve oğlu aĢağıda köyün dar sokaklarında gidip gelen 

ahaliyi görürler ve bu yüksek yerden denizi ta uzak çevresine kadar seyrederlerdi. 

Ġhtiyarın küçük oğlu “Yon” bu tarlaları çok severdi. Çünkü babası ile kendisini fakir 

kulübede besleyen bu tarlalardı. Pirinçleri sulamak için kanal açarken babasına 

yardım eder ve hasat vakti pirinçleri yemeye gelen fena kuĢları öldürmek için de çok 

çalıĢırdı. 

Bir gün pirinçler kemale gelmiĢ ve sarı baĢaklar güneĢe karĢı hafif hafif 

sallanmaya baĢlamıĢtı. Ġhtiyar bekçi ayakta ağzındaki sigarasının dumanlarını 

savurarak uzaklara bakıyordu. Birden ufukta tuhaf bir bulut gördü. Sanki denizin 

suları uçuyor ve semaya karıĢıyordu. Ġhtiyar sağ elini gözlerinin üzerine kaldırarak 

daha dikkatle bakmaya baĢladı. Baktı, baktı ve sonra sigarayı bir tarafa fırlatıp 

çocuğuna bağırdı: 

- Yon… Yon… Ocağa koĢ. Çabuk bir ateĢ. 

Küçük Yon babasının ne yapmak istediğini anlamayarak ĢaĢkın ĢaĢkın 

ocağa koĢtu. Çünkü onun daima büyüklere itaat etmek âdeti vardı. Ġhtiyar çocuğun 

getirdiği ateĢi alır almaz tarlaya koĢtu. Yon hayretten hayrete düĢerek babasını takip 

etti. Ġhtiyar alevli odunu pirinç tarlasının ortasına fırlattığı zaman Yon büsbütün 

ĢaĢırdı. Bağırarak: 

- Baba! Baba! … Ne yapıyorsun? Dedi. Fakat ihtiyar: 

- Çabuk Yon bir ateĢ daha… Bir yanmıĢ odun daha, diye bağırdı. Yon 

babasının çıldırdığına zâhip oluyordu. Hıçkırıklarla ağlayarak ocağa koĢtu. Aldığı bir 

ateĢli odunu tarlanın ortasına fırlattı. Kırmızı alevler sık ve kuru pirinç tarlaları 

arasından siyah dumanlara karıĢarak yükseldiler. Güzel ve kıymetli tarla yanmaya 

baĢladı.  

AĢağıda küçük köyün sakinleri yukarıdaki dehĢetli manzarayı görür görmez 

yangını söndürmek için bağrıĢarak tırmanmaya baĢladılar. Geride kimse kalmadı. 

Kadınlar bile çocuklarını arkasına alarak yukarıya çıktılar. Yangın yerine vardıkları 

zaman hiddetle bağırıyorlardı: 
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- Bize bu hıyaneti kim yaptı? Bu yangın nasıl baĢladı? 

Bu sırada soğukkanlı ihtiyar bekçi bu kızgın halkın ortasına gelerek: 

- Tarlaları ben ateĢledim, dedi. Yon hüngür hüngür ağlıyordu. Ahali 

yumruklarını ihtiyara karĢı sıkmaya baĢladılar: 

- Neden? Neden? Diyorlardı. Neden tarlalarımızı ateĢledin? Ġhtiyar döndü 

ve koluyla ufku göstererek: 

- Oraya bakınız, dedi.  

Küçük dar köyün Ģimdi tepede sıkıĢan sakinleri gösterilen yere baktılar. Bir 

saat evvelki mavi deniz Ģimdi simsiyah sanki sudan yapılmıĢ yüksek duvarlarla 

karaya doğru hücum ediyordu. Tepedeki halkın dudaklarında ufak bir ses bile yoktu. 

Hepsi dalgaların hareketini heyecanla takip ediyordu. Kalpler atıyor ve sudan 

duvarlar siyah bulutlar içinde karaya doğru ilerliyordu. Ufak bir beklemeden sonra 

müthiĢ bir gürültü içinde, ta aĢağıdaki dar sokaklı küçük bu sudan duvarlar altında 

kaybolduğu görüldü. 

Köyün sakinleri yukarıda bulunduklarından hayatlarını kurtarmıĢlardı. 

Ġhtiyarın ne yapmak istediğini anladıktan sonra hepsi de ağlaĢarak onun boynuna ve 

ayaklarına sarıldılar. Köy mahvoldu, tarlalar yandı fakat hayatlar ölümden kurtuldu. 

Çocuk Dünyası II(68), 26 Haziran1330 [9 Temmuz 1914], s. 2- 3. 

5.1.77. Altın Yağmuru 

Vaktiyle bir dul kadının iki tane kızı vardı. Bunlardan birisi gayet güzel ve 

çalıĢkan, diğeri ise tembel ve çirkindi. Bununla beraber valideleri çirkin kızı daha 

çok seviyor, öteki ise evin bütün iĢlerini görüyordu. Zavallı kıza sanki o kadar iĢ 

yetmiyormuĢ gibi bir de çorap ördürürlerdi. Artık o her gün kuyunun baĢına gider ve 

orada çorap örerdi. Hatta bazı defa elleri bile kanardı. Yine bir gün elleri daha çok 

kanadı ve yün akan kandan kıpkırmızı oldu. Kız da onu yıkamak için suya batırdı. 

Fakat yün elinden kayarak suya düĢtüğünden hemen ağlamaya baĢladı. Eve gelerek 

ağlaya ağlaya annesine geçen iĢi anlattı. Koca karı çocuğu güzelce payladıktan sonra 

mutlaka gidip yünü sudan çıkarmasını söyledi. Kız da ne yapsın? Kuyunun baĢına 

gidip yünü alacağım diye uğraĢırken suyun içine düĢtü ve bayıldı. Uyandığı vakit 

kendini güzel bir çayırda buldu. YeĢil çimenlerin üstünde yavaĢ yavaĢ ilerlemeye 

baĢladı. Geze geze bir fırının yanına geldiği zaman içeride bulunan ekmekler; “Bizi 
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buradan çıkar!” diye bağırmaya baĢladılar. Kız hemen ekmeklerin hepsini çıkarttı. 

Biraz daha yürüdükten sonra bu sefer bir elma ağacının yanına geldi. Elmalar; “Bizi 

silkin, bizi silkin!” diye bağırdılar. Kız hemen ağacı silkerek elmaların hepsini yere 

düĢürdü. Biraz daha yürüdükten sonra bir kulübenin önüne geldi. Pencereden 

kocaman diĢli bir karı bakıyordu. Kız bunu görür görmez korkmaya baĢladı ve 

kaçmak istedi. Fakat koca karı çocuğa kendisinden korkmamasını ve ona bir Ģey 

yapmayacağını söyledi. Kız içeriye girdiği vakit kadın dedi ki: 

- Eğer evimin iĢlerini görürsen ve döĢeğimi güzelce yaparsan sana bir Ģey 

yapmam.  

Bu sözleri o kadar güzel ve tatlı tatlı söyledi ki kızda korku falan kalmadı. 

Hatta o günden itibaren iĢine baĢladı. ÇalıĢkan kız cadının evinde oturalı epey 

olmuĢtu. Artık annesini, kardeĢini çok göreceği gelmiĢti. Bir gün dayanamayarak 

koca karıya söyledi. Artık iĢ göremeyeceğini de ilave etti. Koca karı pek memnun 

oldu ve ertesi gün yola çıkarken kuyuya kadar beraber gitti. Kız tam eĢiği geçeceği 

bir sıradaydı ki üzerine altın yağmuru yağmaya ve altınların hepsi de eteklerine 

yapıĢmaya baĢladı. Koca karı: 

- Al kızım bunların hepsi senindir. Çünkü sen benimle iyi geçindin ve ben 

de seni 348ekâlâ348landırmak istedim, dedi.  

Kapı kızın ardından birden bire kapandı. O da kendisini evinin yanında 

buldu. Tam bu sırada horozlar ötmeye baĢladılar: 

- Kukurikuu, kukurikuu 

Altın kızımız yine geldi… 

Kız eve girdiği vakit annesini iĢ görmekle meĢgul buldu. Anne kızının böyle 

altınlarla dolu olarak geldiğini görünce ondan bu kadar Ģeyi nereden ve nasıl tedarik 

ettiğini sordu. Saf kız da hepsini bir bir anlattı. Hain valide tembel kızının da böyle 

zengin olmasını istiyordu. Onun da eline bir parça yün verdi ve kuyunun yanına 

gönderdi. Kız orada ellerini dikenlerin içine batırarak güzelce kanattı ve yüne 

bulaĢtırdı. Hemen mahsustan yünü kuyuya düĢürdü ve hemen arkasından kendi de 

atladı.  

Filhakika kız kardeĢinin dediği gibi kendisini çimenler arasında buldu ve 

ilerlemeye baĢladı. Fırının yanına geldiği vakit ekmekler bağırmaya baĢladılar. “Bizi 
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buradan çıkar, bizi buradan çıkar!”. Tembel kız hemen “Sizin için ellerimi mi 

yakayım?” diyerek oradan uzaklaĢmaya baĢladı. Biraz daha yürüdükten sonra bir 

elma ağacına rast geldi. Elmalar hemen “Bizi silkin, bizi silkin” diye bağrıĢtılar. 

Tembel kız ise “Sizin için kafamı mı yarayım?” diyerek uzaklaĢtı. Biraz daha 

yürüdükten sonra bir kulübenin önüne geldi. Pencerede büyük diĢli karıyı gördü. 

Fakat hiç korkmadı. Çünkü onun kendisine hiçbir Ģey yapmayacağını biliyordu. 

Kulübeden içeriye girerek koca karının iĢlerini görmeye baĢladı. Birinci gün her Ģey 

iyi gitti. Fakat ikinci gün esnemeye baĢladı. Üçüncü gün artık bir Ģey yapmadı. Koca 

karıda kızarak ertesi günü kıza evine göndereceğini söyledi. Çirkin kız ise 

seviniyordu. Ertesi gün koca karı, kızı alarak kapıya kadar götürdü. Kız eĢiği 

geçerken altın yağacağı yerde katran yağmaya baĢladı. Tembel kızda saçı baĢı katran 

içinde olduğu halde ağlaya ağlaya eve döndü. Horozlar kızı böyle pis halde görür 

görmez bağırmaya baĢladılar: 

- Kukurikuu, kukurikuu 

 Pis hanım yine geldi… 

Eve girdiği vakit anne katranları çıkartmak istedi. Fakat onlar öyle 

yapıĢmıĢtılar ki kimse muvaffak olamadı ve kızda tembelliğin cezasını buldu. 

Çocuk Dünyası, II(69), 3 Temmuz 1330 [16 Temmuz 1914], s. 3- 4- 5. 

 

5.1.78. Bülbül 

- 1-  

Bundan o kadar çok seneler geçti ki hiç Ģüphesiz bu uzun hikâye de uzun 

müddetin karanlıkları içinde unutuldu, kaldı. Fakat ben okuyucularıma bu hikâyeyi 

hatırlatmak ve nakil etmek istiyorum. Vaktiyle Çin Ġmparatorlarından birisinin büyük 

bir sarayı ve bu sarayın içinde de dünyanın en garip Ģeyleri vardı. Gayet ince 

porselenden yapılmıĢ köĢkler, o kadar zarif o kadar nazikti ki onlara hatta 

dokunabilmek için büyük dikkatler ve ihtiyatlar lazımdı. Bahçeleri en güzel 

çiçeklerle bezenmiĢti. Pek nadir olan çiçeklerin üzerine bahçede gezenlerin 

dikkatlerini celp etmek için altın ve gümüĢten yapılmıĢ küçük küçük çanlar 

takılmıĢtı.  

Bahçede her Ģey gayet büyük imkânlar sarf edilerek tertip edilmiĢ, kıymettar 
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porselenden yapılmıĢ büyük çiçek vazoları, beyaz mermerden ayaklar üzerine 

oturtulmuĢtu. Ġmparatorun bahçesi pek büyüktü. Hatta bir gün bahçıvan bile elan 

bahçenin öbür ucunu bulamadığı ve nerede bittiğini anlayamadığını orasını ziyaret 

edenlerden birisine söylemiĢti. 

Bahçenin bir ucunda büyük ormanlar ve derin göller vardı. Ormanın öbür 

ucunu da geniĢ ve mavi deniz kaplamıĢtı. Büyük gemiler ormanın suya doğru sarkan 

yüksek ve sık yapraklı dalları arasında gezebiliyordu. ĠĢte buralarda tek ve kimsesiz 

bülbül yaĢıyor, her gün mavi denize, yeĢil ağaçlara, bulutlara, tabiata karĢı acı acı 

sanki ağlayarak ötüyordu. Zavallı balıkçı bile hayalini her gün dolduran hayat 

kaygılarıyla sabahtan akĢama kadar çalıĢmak mecburiyetinde iken iĢini bırakıyor ve 

bülbülün hazin sesini dinlerken “Allah‟ım ne kadar güzel!” demekten kendini 

alamıyordu. Geceleri beyaz ay, denizin sinesine gümüĢten titrek ıĢıklar sererken 

balıkçı sadece bülbülü dinlemek için yine ormanın kenarına kadar geliyordu.  

Ertesi gün tekrar iĢ baĢına geçerek bülbülün sesini bir müddet için unutmak 

isterken yine muvaffak olamıyor ve iĢini olduğu gibi bırakarak tekrar bu hazin ve 

latif sesi dinlerken “Allah‟ım ne kadar güzel!” diyordu. Dünyanın her köĢesinden 

birçok ecnebiler imparatorun sarayına geliyor, sarayı ve büyük bahçeyi hayretle 

temaĢa ediyorlardı. Fakat iĢte kulaklarına uzaklardan bülbülün sesi gelince hep 

birden “ĠĢte bu hepsinden güzel!” diyorlardı. Memleketlerine döndükleri zaman hep 

bundan bahsediyorlar muharrirler seyahat hatıralarını en ziyade bülbülün güzelliğini 

anlatıyorlar, Ģairler deniz kenarındaki ormanın bu küçük Ģarkıcısı için en latif 

Ģiirlerini inĢat ediyorlardı. Bütün bu yazılan kitap ve Ģiirler dünyayı dolaĢtıktan sonra 

imparatorun da eline varıyordu. 

Altın tahtının üstünde büyük Çin ülkesinin hükümdarı bu kitapları büyük bir 

dikkatle okuyor ve gösterilen sitayiĢler için kitabın belki her satırında hafifçe gülerek 

baĢını sallıyordu. Fakat kitabın en güzel bir kısmına gelmiĢti ki imparatorun dikkati 

daha ziyade arttı. Nihayet: 

- Yarabbi, dedi. Bir bülbül mü? Fakat ben onu nasıl oluyor da tanımıyorum. 

Benim bahçelerimde Ģu büyük malikânemde böyle bir kuĢ bulunuyor da ben ondan 

bahsedildiğini bile iĢitmiyorum. 

Derhal baĢ musahibini çağırdı. Bu adam çok kibirli ve dik baĢlı birisiydi. 

Kendisine bir Ģey söylenir ve yahut bir baĢkası sorulursa “Of” diye mukabele ederdi. 
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Hâlbuki bu kelime “Artık beni sıkıyorsunuz, defolup gidin!” demekten baĢka bir 

mana ifade etmezdi. Bu defa imparator kendisine: 

- Benim bahçelerimde bülbül adında bir kuĢ var, dedi. Diyorlar ki bütün 

hükümetimin içinde bundan daha güzel bir Ģey yokmuĢ. Neden Ģimdiye kadar kimse 

bana bundan bahsetmedi? 

BaĢ musahip cevap verdi: 

- Ben bu ismi hiç iĢitmedim. Sarayda böyle bir kuĢun bulunmadığını 

zannederim. 

Ġmparator: 

- Hayır, diye bağırdı. Bu kuĢ bu akĢam bulunacak ve benim önümde ötecek. 

Bütün dünya bu kuĢun bende bulunduğunu söylüyor. Hâlbuki onu bilmeyen ve 

iĢitmeyen yalnız ben.  

BaĢ musahip titrek bir sesle: 

- Doğrusunu söylüyorum efendim ki bu ismi ilk defa sizden iĢitiyorum. 

Fakat mademki varmıĢ, onu arayıp bulacağımı vadederim, dedi. 

Evet, aranıp bulunacaktı, fakat nerede? BaĢ musahip sarayı alt üst etti. 

Salonları dolaĢtı, bahçenin yollarında arana arana gezinirken rast geldiği adamlara 

soruyor fakat kimse bülbülün nerede bulunduğuna dair açık bir cevap veremiyordu. 

Çocuk Dünyası, II(70), 1 Temmuz 1330 [14 Temmuz 1914], s. 10- 11- 12. 

- 2- 

BaĢ musahip iyice dolaĢtıktan sonra padiĢahın huzuruna çıkıp kitapların bu 

noktayı doğru yazmadıklarını zannettiğini söyledi: 

- HaĢmetmaâb, bu yazılara itimat göstermesin. Çünkü kendisi orada 

masallardan ve efsun hikâyelerden baĢka bir Ģey bulamayacak.  

Ġmparator baĢını ciddiyetle sallayarak: 

- Hayır, dedi. Bu okuduğum kitabı bana Japonya imparatoru gönderdi. 

Bunda asla yalan masallar ve efsun hikâyeleri yoktur. Sana tekrar söylüyorum ki 

bülbülün sesini hatta bu akĢam dinlemek isterim. Benim en büyük hulusum ona bağlı 

kalmıĢtır. Eğer onu bulup getirmezsen yemekten sonra herkese senin karnını 

çiğnettirir ve seni tepelerim. 
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BaĢ musahip koĢtu, tırmandı salonların, koridorların içinden dolaĢarak geçti. 

Fakat bülbülün yerini asla bulamadı. Saray halkının yarısından fazlası bülbülün 

arkasına dökülmüĢlerdi. Çünkü kimse tok karnına midesinin üstüne tekme yemek 

istemiyordu. Nihayet mutfakta çalıĢan fakir küçük bir kız: 

- Ey büyük Allah‟ım, dedi. Bülbül mü? Fakat ben onu tanıyorum. Oh, evet. 

Deniz kenarında kulübesinde hasta yatan anneciğime biraz yiyecek götürüyorum ve 

oradan dönerken yorgun bir halde ormanın yeĢil yaprakları altında otururken 

bülbülün sesini iĢitiyorum. O evet, annemin beni kucakladığı zamanki gibi 

gözlerimden yaĢlar geliyor ve sebebini bilmeden sessiz sessiz ağlıyorum. Bunun 

üzerine baĢ musahip kıza dönerek: 

- Küçük melek kız, dedi. Sana sarayda en Ģerefli bir hizmeti bağıĢlayacağım. 

Sana imparatorun nasıl yemek yediğini göstereceğim. Yalnız sen bizi bülbülün 

yanına kadar götür. Çünkü o bu akĢam bize pek lazım.  

ĠĢte hepsi de bülbülün öttüğü ormana doğru yürümeye baĢladılar. Hiç 

Ģüphesiz bu alayda saray halkının belki yarısından fazlası vardı. Yolda bir ineğin 

böğürdüğünü iĢittiler. Ġçlerinden birisi: 

- ĠĢte yakaladık, diye bağırdı. Fakat bir kuĢun bu kadar kuvvetli sesi olmak 

kabil mi? Hem ben bu sesi birkaç defa iĢittiğimi zannediyorum. Küçük aĢçı kız: 

- Hayır, bu böğüren bir inekten baĢkası değildir. Gideceğimiz yer daha 

uzaktır, dedi. 

Kurbağalar bir su birikintisinin kenarında vak vaklıyorlardı. Sarayın 

sadakacısı: 

- Ne latif, dedi. Bülbülün sesini dinlediğimi zannederim.  

Küçük aĢçı kız tekrar: 

- Hayır, bunlar kurbağalardan baĢkası değil, dedi. Fakat dinleyiniz, 

dinleyiniz. ĠĢte Ģimdi, ah iĢte Ģimdi sevimli bülbülün sesi ve eliyle bir ağaç dalının 

üzerindeki kır renkte bir kuĢu gösterdi. BaĢ musahip: 

- Lakin bu kabil mi? Dedi. Ben bu kuĢu asla böyle tahayyül etmiyordum. Bu 

ne kadar adi bir Ģey imiĢ. Belki bu kadar insan çokluğu karĢısında güzel renklerini 

kaybetmiĢtir. 
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Hizmetçi kız: 

- Küçük bülbül, dedi. HaĢmetli efendimiz huzurunda senin birkaç defa Ģarkı 

söylemekliğini arzu ediyor. Gelmez misin? 

Bülbül: 

- Pek güzel, küçük melek kız, dedi. En güzel sesiyle ötmeye baĢaldı. 

BaĢ musahip: 

- Eğer kuĢu gözümle görmeseydim, bu sesi camdan yapılmıĢ küçük küçük 

çan sesleri zannederdim, dedi. Görüyor musunuz? Küçük boynu nasıl hareket 

ediyor? Bunu Ģimdiye kadar iĢitmeyiĢimiz bizim için pek gariptir. Ah, kim bilir 

sarayda ne büyük bir Ģerefe mazhar olacak. 

Ġmparatoru kendisini arayan halk arasında zanneden bülbül: 

- Ġmparator için daha ötecek miyim? diye sordu.  

BaĢ musahip: 

- Benim aziz ve sevimli bülbülüm, diye cevap verdi. Bu akĢam seni sarayda 

yapılacak büyük Ģenliğe davet ederim. Orada latif ve tatlı sesinle imparatorun ruhunu 

mest et.  

- Ben burada yeĢil ağaçlar arasında daha güzel öterim. 

Fakat bir büyük imparatorun kendisini davet ettiğini anlayınca alayı takip 

etti. Sarayda büyük hazırlıklar yapılmıĢtı. Porselenden yapılmıĢ olan duvarlar ve 

tavanlar binlerce altın lambaların ıĢığıyla parıl parıl yanıyordu. Sofalara en kıymetli 

ve nadir çiçekler konmuĢtu. Rüzgâr estiği zaman küçük altın ve gümüĢ çanlar öyle 

bir ses çıkarıyorlardı ki insan kendisinin periler memleketinde yaĢadığını 

zannediyordu. 

Ġmparatorun oturduğu büyük salonun ortasına altından bir tünek konmuĢtu. 

Sarayın biricik bülbülü bunun üzerine konacak ve en güzel Ģarkılarını çağıracaktı. 

Bütün saray halkı oradaydı. Küçük hizmetçi kız da kapının arkasında durmak iznini 

almıĢtı. BaĢ musahip ona mutfak baĢısı diye yeni ve Ģerefli bir sıfat dahi vermiĢti. 

Sarayın adamları en güzel elbiselerini giymiĢlerdi. ġimdi hepsi bu salonda 

tünek üstündeki küçük kuĢa bakıyorlardı. Bülbül öttü. O kadar güzel öttü ki bundan 

pek müteessir olan imparatorun gözlerinden iki damla yaĢ çıkarak yanaklarından 
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aĢağıya yuvarlandı. Bülbülün sesi pek nefis bir Ģeydi. Doğrudan doğruya kalbe 

gidiyordu. Ġmparator o kadar mesut olmuĢtu ki altın iĢlemeli boyunluğunun kuĢa 

geçirilmesini emir etti. 

Fakat bülbül buna pek çok teĢekkürler ederek: 

- Ben bir imparatorun gözlerinde iki damla yaĢ gördüm, dedi. Bu benim için 

en zengin hazinelerden kıymetlidir. Bir imparatorun gözyaĢları misli bulunmaz bir 

hazinedir. Evet, ben kendimi kâfi derecede mükâfatlanmıĢ addediyorum. 

 Yeniden ötmeye, en tatlı, en ince, en hazin sesiyle ötmeye baĢladı. 

Çocuk Dünyası, II(71), 17 Temmuz 1330[30 Temmuz 1914], s. 8- 9- 10. 

- 3- 

Sarayın kadınları “Bundan daha latif bir Ģey iĢitmedik.”, diye 

konuĢuyorlardı ve ağızlarına bir parça su alarak kuĢun Ģakırtılarını taklit etmek 

istiyorlardı. Güya böylelikle hepsi de kendilerinin bülbül olduklarını zannediyorlardı. 

ġehirde ve bütün Çin‟de bülbülün adını iĢitmeyen kalmadı. Hatta yeni doğan 

çocuklara bile o ismi vermeye baĢladılar. ġimdi sarayda bülbüle yeni bir kafes 

vermiĢler ve ona gündüzleri iki, geceleri de bir defa dıĢarıya çıkmak için müsaade 

bağıĢlamıĢlardı. Bülbülün kaçmaması için ayağına bağlanan on iki ipeği, o iki 

hizmetçi kız tutuyorlardı. Fakat bu geziniĢler bülbülün asla hoĢuna gitmiyordu. 

Bir gün saraya üzerinde kalın harflerle “Bülbül” yazılı büyücek bir paket 

geldi. Ġmparator: 

- Galiba bu da biricik bülbülümüz için yazılmıĢ bir kitap, dedi. 

Fakat bu bir kitap değildi. Bu küçücük bir kutu içerisinde bülbül Ģeklinde 

gayet sanatlı bir surette yapılmıĢ bir oyuncaktı. Onun kanatlarında pırlanta ve yakut 

taĢlar vardı. Anahtarı kurulduğu zaman tıpkı hakiki bülbül gibi gayet güzel bir surette 

ötüyor ve aynı zamanda altın ve gümüĢten yapılmıĢ kuyruğunu da sallıyordu. 

Japonya imparatorunun bu hediyesini getiren adam derhal “Ġmparator 

bülbüllerinin büyük getiricisi” unvanını aldı. Çin ülkesinin büyük imparatoru Ģimdi 

iki kuĢu da yan yana getirerek Ģarkılar söyletiyordu. Fakat bu pek hoĢ bir Ģey 

olmuyordu. Çünkü hakiki bülbül kendi isteğine kendi his ve kalbine göre ötüyor, 

hâlbuki diğeri daima aynı Ģarkıyı tekrar ediyordu. Sarayın mızıkacı baĢısı: 
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- Fakat Ģevketlim, bu oyuncak bülbülün kabahati değil, dedi. Görüyorum ki 

o bütün Çin‟de tatbik ettiğim mızıka kaidelerini pek muvaffakiyetle takip ediyor. 

Bunun üzerine canlı bülbülü ayırdılar. Artık sanatlı bülbül yalnız baĢına ve 

hep o bildiği Ģarkıyı teganni ediyordu. Fakat buna rağmen saray halkı onu daha 

ziyade sevdiler çünkü o öterken kanatlarındaki ve kuyruğundaki taĢların husule 

getirdiği parıltı o kadar hoĢ oluyordu ki bir göz onları saatlerce seyretmekten 

doyamıyordu. 

Sanatlı bülbüle beĢ altı defa Ģarkı söylettiler. Ġmparator biraz da canlı 

bülbülü dinlemek istedi. Fakat o ne olmuĢtu? Kimse onun açık pencereden 

ormandaki yurduna gitmek için uçtuğunun farkına varmamıĢtı. Bütün saray halkı 

baĢlarını eğdiler, artık hepsi de canlı bülbülü velinimetine karĢı nankörlükle itham 

ediyorlardı. Bunun üzerine sanatlı bülbül tekrar ötmeye mecbur oldu. Bütün saray 

aynı parçayı otuz dördüncü defa olarak dinliyordu ki içlerinden henüz hiç birisi 

öğrenememiĢti. Çünkü bu parça pek güçtü. 

 

Salondakilerin arasında dolaĢan sarayın mızıkacı baĢısı yeni bülbülün, 

yalnız kanatlarındaki pırlanta ve kıymettar taĢların güzelliğinden değil, bilhassa 

sesinde tam bir muganni edası bulunduğundan canlı bülbüle mürecceh olduğunu 

söylüyordu.  

- HaĢmetli efendimiz, bu kıymetli bülbülün güzel sesini hangi makinanın ve 

ne suretle husule getirdiğini görmelidirler. Acaba diĢli tekerlekleri bu sanatlı 

bülbülün vücuduna nasıl yerleĢtirilmiĢtir? Onlar döndükleri zaman bu muhtelif ve 

güzel sesler ne suretle husule gelir? Bunu anlamalıdırlar… 

ĠĢte sarayın mızıkacı baĢısı, bu sözleri üzerine ertesi Pazar herkesin önünde 

küçük kuĢun karnını açmak ve makinaları göstererek sedanın nasıl meydana 

geldiğini anlatmak iznini aldı. Hep birden çay baĢına oturdular. Artık herkes ellerini 

havaya kaldırarak: 

- Oh, diye bağırıyorlardı. Büyük hükümdarımız için dualar edelim, çünkü 

gelecek Pazar çok baĢka Ģeyler göreceğiz 

Hâlbuki eski ormanın suya doğru sarkan yeĢil yaprakları altında ihtiyar bir 

balıkçı vardı ki ne vakitten beri iĢitemediği bülbülün sesini tekrar duyunca yine iĢini 

yarım bırakarak “Allah‟ım ne kadar güzel!” demekten bir türlü kendisini alamıyordu. 
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Çocuk Dünyası, II(72), 24 Temmuz 1330[6 Ağustos 1914], s. 5- 7. 

- 4- 

Artık hakiki bülbüle Çin ülkesinden nefy olunmuĢ nazarıyla bakıyorlardı. 

Sanatlı bülbül imparatorun yatağının yanı baĢında ipekten bir yastık içinde onun 

yerini tutmuĢtu. Kendisine hediye edilen inci gerdanlıklar, zümrüt ve yakut taĢlar 

etrafına sarılmıĢtı. Ġmparator büyük bir lûtf-ı mahsus olmak üzere ona “Saraydaki 

imparator salonunun büyük Ģarkıcısı” unvanını vermiĢti. 

Sarayın reisi ruhanisi sanatlı bülbül için yirmi beĢ fasıllık büyük bir kitap 

yazdı. Bu adam, çok âlim, Çinlilerin en büyük bilgiçlerinden birisiydi. Aradan bir yıl 

geçti. Ġmparator saray ve bütün Çin memleketleri kuĢun Ģarkısını en adi notasına 

kadar ezberden biliyorlardı. Bülbül teganni ederken herkes ince, kalın sesleriyle ona 

refakat edebiliyorlardı. Sokaktaki yaramazlar bile “ 356 ekâl glu glu” diye bu Ģarkıyı 

söylemekten büyük bir zevk duyuyorlardı.  

Bir akĢam imparator kendi yatağında baĢucundaki bülbülün sesini dinlerken 

birden “Çat!” diye bir ses iĢitti. Bir Ģeyler kırılmıĢtı. Kırrrrr… Bülbülün karnındaki 

tekerlekler çılgıncasına bir süratle döndüler ve sonra ses kesildi. Ġmparator derhal 

yatağından sıçrayarak doktorunun çağırılmasını emir etti. Fakat bir doktor ne 

yapabilirdi? 

Nihayet bir saatçi getirdiler. Sanatkâr adam kuĢun karnını derin bir tetkikten 

geçirdikten sonra tekerlek diĢlerinin çok kullanılmaktan aĢındığını ve yeniden bir 

baĢka tekerlek yerleĢtirmenin imkânı olmadığını söyledi. Artık çok çalıĢmak, bu 

tekerlekleri tekrar iĢe yarar bir hale getirmek lazımdı. Lakin ne kadar olsa da 

muhakkak olarak biliniyordu ki ses eskisi gibi Ģen ve ahenkli olmayacaktı. Makinalar 

düzeltildi fakat eski bülbülün sesine pek ziyade alıĢan kulaklar bu defaki ötüĢü 

yabancı buldular. Yine öyle iken sarayın mızıkacı baĢısı verdiği küçük bir 

konferansta tamirden sonra ki sesin eskisinden güzel ve daha kaideli olduğunu 

deliller göstererek ispat etmeye kalkıĢtı. 

Aradan beĢ yıl daha geçti. Memleketin semasına büyük bir matem girdi. 

Bütün Çinlilerin pek ziyade sevdikleri imparatorları hasta düĢtü. Doktorlar artık onun 

ölüme mahkûm olduğu kanaatindeydiler. Halef imparator intihap edilmiĢ halk sokak 

sokak dolaĢarak yeni baĢ musahipten yeni haberler sormaya baĢlamıĢtı. Ġmparator 

bitkin ve solgun, büyük ve ihtiĢamlı karyolasına gömülmüĢ yatıyordu. Bütün saray 
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onu ölmüĢ zannettiklerinden yeni imparatorun önünde sıkıĢıyorlar ve onu 

selamlıyorlardı. 

Odalara ve koridorlara ayak sesinin çıkmaması için halılar konmuĢ 

olduğundan hiçbir taraftan ses iĢitilmiyordu. Bu esnada imparator henüz hayattaydı. 

Fakat artık pek güçlükle nefes alabiliyor ve göğsünün üstünden doğru ağır bir yükün 

kendisini ezdiğini zannediyordu. 

Bir aralık gözlerini açtı fakat Allah‟ım ne görüyordu? Ölüm baĢının ucunda 

dikilmiĢ duruyordu. Altın tacını, kıymetli kılıcını, zarif ve süslü sancağını almıĢtı. 

Karyolasının kıvrımları arasından bazen melek gibi güzel, bazen de Ģeytan gibi çirkin 

tuhaf tuhaf baĢlar görünüyordu. Bunlar imparatorun hayatında yaptığı iyi ve fena 

iĢlerdi. Sanki hepsi de: 

- Hatırlıyor musun? Diye mırıldanıyor gibiydiler. Hatırlıyor musun? 

Fakat imparator bu buhranlı vaktinde hayatının bütün iyi ve fena vakalarını 

hatırlayamadığından pek muzdarip dakikalar yaĢıyordu. Birden silkelenerek: 

- Mızıka… Mızıka… Diye bağırdı. Ey küçükbaĢlar, ben artık sizi görmek 

istemem. Ben son biraz mızıka olsun dinlemek isterim. Benim aziz ve sevgili altın 

bülbülüm. Biraz öter misin? Ben sana inciler, yakutlar, zümrütler verdim. Altın 

iĢlemeli senin boynuna geçirdim. Ne olur, Ģu son dakikamda biraz öt. 

Fakat kimse anahtarını kurmadığı için bittabi bülbül ötemiyordu. Ölüm, boĢ 

ve çukur gözleriyle imparatora bakıyor, odada derin bir sukut öldürücü bir 

kimsesizlik hüküm sürüyordu. 

Tam bu sırada pencerenin kenarından latif bir ses iĢitildi. YeĢil ve sık 

yapraklı ormanın biricik bülbülüydü. Ġmparatorun pek ziyade hasta olduğunu 

iĢittiğinden Ģarkılarıyla kendisine biraz ümit vermek için buraya kadar gelmiĢti. Bu 

ses üzerine korumaların arasındaki tuhaf baĢlar sarararak kayboldular. Kan 

imparatorun damarlarında daha çabuk dolaĢmaya baĢladı. Ölüm bile bu sese kulak 

kabartarak: 

- Oh, devam et. Küçük bülbül, devam et, dedi.  

Bülbül cevap verdi: 

- Evet, dedi. Devam edeceğim fakat bana kıymetli kılıcı, zarif ve süslü 

sancağı, altın tacı vermelisin. 
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Ölüm kuĢun istediklerini birer Ģarkı mukabilinde terk etti. Artık bülbül 

Asude Mezarlık Ģarkısını söylüyordu. Orada beyaz güller açıyor, yüksek serviler 

oranın havasını kendi kokularıyla dolduruyorlardı. Ġnsanların gözyaĢlarıyla ıslanan 

taze çimenler asude mezarlıkta tabiatın kendi eliyle serdiği yeĢil halılara benziyordu. 

Bu Ģarkı üzerine ölüm, kendi bahçesini tekrar görmek arzusuna mukavemet edemedi. 

Beyaz donuk bir sis Ģeklinde pencereden çıkarak kayboldu. 

Ġmparator: 

- Sana pek çok teĢekkürler ederim, diyordu. Ben seni tanıdım. Sen pek 

haksızlıkla Çin ülkesinden def ettiğim zavallı bülbülsün. Sen ne kadar iyi kalplisin ki 

Ģimdi ömrümün en son dakikasında bile beni ızdıraplardan, buhranlardan 

kurtarıyorsun. Varol, seni nasıl mükafâtlandıracağımı bilemiyorum. 

Bülbül: 

 Sen beni lazım geldiği kadar mükafâtlandırdın. Ey büyük hükümdarım, 

dedi. Ġlk defa saraydaki salonda Ģarkı söylediğim zaman sen gözyaĢları dökmüĢtün, 

ağlamıĢtın. Ey büyük hükümdar! Ben bunu asla unutmadım ve unutmayacağım. 

ġimdi rahat ve mesut uyu. Ben senin için Ģarkılar söyleyeceğim. 

Bülbül öttü. Ġmparatorda ızdıraplarını uyutan bir uykuya daldı. Uyandığı 

zaman güneĢ hayat verici bir ıĢıkla odayı aydınlatıyordu. Henüz hiçbir hizmetçi içeri 

girmemiĢti. Çünkü artık herkes imparatorun öldüğü kanaatindeydiler. Ġmparator hala 

pencerenin kenarında öten bülbüle dedi ki: 

- Sen daima benim yanımda kalacaksın ve istediğin zaman öteceksin. 

Sanatlı bülbülü artık parçalasınlar. 

Bülbül: 

- Yapma, dedi. Onu parçalama… Çünkü o elinden geleni yaptı. Bilakis onu 

sakla ve muhafaza et. Ben artık sarayda oturamam. Fakat istediğim zaman gelip seni 

görmekliğime müsaade et. Her akĢam yine bu pencerenin kenarındaki dalda senin 

için Ģarkılar söylerim. Izdırap çekenler, mesut olmak isteyenler için ötmek benim en 

birinci zevkimdir. Benim sesimden göl kenarındaki fakir balıkçılarda mahzuz olurlar, 

imparatorlar da… Büyük küçük insan kalpleri takdise değer hazinelerdir. Ben onları 

çok severim. Hatta senin kalbini altın tacından daha ziyade takdis ederim. Her akĢam 

yine o kalp için sana Ģarkılar söyleyeceğim. Lakin bana bir Ģey vaat et.  
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Artık yataktan kalkarak Ģahane elbisesini kendi kendisine giyen imparator: 

- Her Ģeyi benim aziz bülbülüm. Sana her Ģeyi vaat ederim, dedi. 

Bülbül: 

- Ben senden yalnız bir Ģey isterim. Kimseye sana her Ģeyi söyleyen küçük 

bir bülbüle malik olduğunu söyleme. Bu benim için kâfidir, dedi ve uçtu. 

Bu sırada saray erkânı ve hizmetçiler imparatoru artık ölmüĢ zannederek 

içeriye girdiler. Fakat kıymetli kılıcını kalbinin üzerinde sıkan imparatoru ayakta 

görünce donup kaldılar. Artık tamamıyla hastalıktan kurtulan Çin ülkesinin büyük 

hükümdarı Ģimdi içeriye giren maiyetine doğru ilerleyerek: 

- Sabahlarınız hayır olsun, aziz çocuklarım, diyordu. 

Çocuk Dünyası, II(73), 6 Eylül 1330[19 Eylül 1914], s.6- 7- 8- 9. 

5.1.79. Karen, Maren ve Met 

Vaktiyle bir adamın Karen, Maren ve Met adında üç güzel kızı vardı. Bu 

kızları isteyenlerde eksik olmazdı. Bu üç kız babasının bilhassa bazı düĢünceleri 

vardı. Evvela üç kızının düğün alayını bir günde yapmak istiyordu. Ġkinci arzusu da 

kızlarına bir talip çıktığı zaman üçünü birden göstermek ve beğenilen kızdan 

kocasına itaatli bir zevce olmak isteyip istemediğini sormaktı. Çünkü zavallı adam 

Ģimdiye kadar pek itaatsiz olan karısıyla hiç geçinememiĢ ve ömrü boyunca karısının 

elinden çekmediği kalmamıĢtı. 

Bir gün bir talip geldi. Karen‟i beğendi. Kızdan kocasına itaat edip 

etmeyeceğini sordular. Karen yerlere kadar eğilerek: 

- Bir kadın kocasına daima itaat etmelidir, dedi. 

Bunun üzerine ikisi niĢanlandılar. Bir baĢka gün ikinci bir talip Maren‟i 

beğendi. O da ablasının verdiği cevabı söyleyerek yeni talibe niĢanlandı. Üçüncüye 

gelen talipler sorulan main suale karĢı kızdan daima “Zamana göre, hale göre.” 

Cevabını alarak boĢ dönüyorlardı. Ġki büyük hemĢire Met‟in bu münasebetsiz 

cevaplarından düğünlerinin geciktiğini görerek pek çok müteessir oluyorlar, 

ağlıyorlar, hatta ara sıra Met‟i tahkir bile ediyorlardı. Artık köyde Met‟e evlenme 

elini uzatacak bir genç kalmamıĢtı. 

Bir gün bir baĢka köyden Joset adlı gayet güzel bir delikanlı gelerek Met‟i 
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istedi. Joset‟in pek güzel bir atı kocaman bir de köpeği vardı. Met‟e yaklaĢarak: 

- Bana karĢı muti bir zevce olmak ister misin? Diye sordu. Lakin Met eskisi 

gibi: 

- Zamana göre, diye cevap verdi. Joset bu cevaba pek memnun olmuĢtu: 

- Oh ne ala, dedi. Tam aradığım bir cevap.  

Bunun üzerine ikisi de niĢanlandılar. Düğün günü tayin olundu. Birçok 

davetliler geldi. Eğlence içinde bu tatlı günü nihayete erdirdiler. AkĢamüzeri Joset, 

Met‟e atın ön tarafına güzelce yerleĢmesi için yardım ederken, arkadakilere: 

- Tam vakitte evimde bulunmak isterim. Bu akĢam yemekte beraber 

bulunamayacağımdan hepiniz beni mazur görün, dedi. 

Bu hal herkes gibi Met‟e de pek tuhaf gelmiĢti. Lakin Joset hiçbir Ģeye 

aldırmayarak yola koyulmuĢtu. Met kocasına itaatsizlik göstermek için vesileler 

yaratmak istiyordu. Sorarak: 

- Ne güzel atınız var, dedi. Joset gayet ciddi cevap verdi: 

- Evet, en ziyade sevdiğim pek kıymetli atım budur.  

Met tekrar: 

- Ne güzel köpeğiniz var, dedi. 

- Evet, bir eĢi daha yoktur. Köpeğim baĢlı baĢına bir servettir. 

Ġlerliyorlardı. Joset eldivenini mahsustan yere düĢürerek köpeğe alıp 

gelmesi için emir etti. Köpek sıçradı, havladı fakat eldiveni getirmedi. Bunun üzerine 

pek ziyade kızan Joset revolverini çıkararak köpeği öldürdü. Bundan fevkalade 

mütehayyir olan Met sordu: 

- Neden Joset bu kıymetli hayvanı öldürdün? 

- Ben bir Ģeyi iki defa tekrar etmesini sevmem. 

Bu sırada bir nehir kenarına geldiler. Geçmek icap ediyordu. Joset 

hayvanına “Dikkat aslanım!” dedi. “Sudan geçerken çok dikkat et. Yeni gelinin 

elbisesine bir damla su bile değmemelidir.” Nehri geçtiler fakat zavallı Met sırsıklam 

oldu. Bunun üzerine Joset tekrar silahını çıkarıp hayvanı da öldürdü. Met artık pek 

mütehayyir tekrar sordu: 
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- Yazık pek ziyade sevdiğin bu kıymetli hayvana nasıl kıydın? 

Bu defa Joset daha ciddi ve hatta kızgın cevap verdi: 

- Bir sözü iki defa tekrar etmek istemediğimi zannedersem demincek de 

söylemiĢtim. 

Met kızarak sustu. Fakat Joset‟in kızgınlığı hala üzerinden gitmiyordu. 

Hayvanın eğerini hiddetle çekip çıkararak karısının üstüne yükletti ve tekrar yola 

koyuldular. Zavallı Met hiç sesini çıkaramıyordu. O sabah Joset‟in çiftliğine vardılar. 

Bir sene geçti. Met kocasına karĢı bir kuzu gibi muti olmuĢtu. Joset bir gün: 

- Met, dedi. Sen ananı, babanı görmek itemez misin? 

- Ah, Ģüphesiz… Hiç istemez olur muyum? 

- Öyleyse giyin. Yarım saate kadar araba ile seni kapıda beklerim. Met 

giyindi. Tam vaktinde yola çıktılar. Giderlerken yollarının üstünden bir siyah karga 

sürüsü geçti. Joset kollarını sallayarak: 

- Oh, ne kadar güzel beyaz kuĢlar, dedi. Met derhal: 

- Lakin hayır Joset, yanılıyorsun. Bunların hepsi de siyah karga, dedi. Joset 

sesini çıkarmadı sadece göğe baktı: 

- Hava gayet güzel, dedi. Fakat akĢama kadar böyle devam etmeyecek. 

Islanmadan geri dönelim. 

Döndüler. Aradan bir sene daha geçti. Yine bir gün yola çıkarak aynı 

mevkiye geldiklerinde büyük bir koyun sürüsünün yolu kaplamıĢ olduğunu gördüler. 

Joset: 

- Oh, ne korkunç kurt sürüsü, dedi. Fakat Met: 

- Hayır dostum. Bunların hepsi de koyun, diye cevap verdi. Joset tekrar 

göğe bakarak: 

- Ah, hava yine bozulacak. Islanmaktansa geri dönelim, dedi.  

O sene de yolculuk yarım kaldı. Üçüncü sene aynı mevkide bir sığırcık 

sürüsüne rast gelmiĢlerdi. Joset parmağıyla göstererek: 

- Ah, ne kadar dilber leylekler, dedi.  

Met artık bu sefer: 
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- Evet, dedi. Ne kadar güzel. Hakikaten ömrümde bu derece güzel leyleklere 

rast gelmedim. 

Artık o gün hiç Ģüphesiz hava gayet iyiydi. Islanmak korkusu falan 

kalmamıĢtı. O akĢam köye varınca sevinç içinde karĢılandılar. Kayınpeder, diğer iki 

hemĢireyi de kocalarıyla beraber davet etti. AkĢamüzeri ihtiyar baba üç güveyi bir 

araya toplayarak gizlice: 

- Biraz bekleyiniz. Size bir Ģey göstereceğim, dedi ve giderek büyük bir 

kese ile avdet etti. Bu kesenin içi altın doluydu. Ġhtiyar kayınpeder damatlarına 

dönerek: 

- Bunu üçünüzün zevcelerinden kocasına en muti olanına bağıĢlayacağım, 

dedi. ġimdi tecrübe için hepiniz birer birer karılarınızı çağırınız. 

Hep birden kapıya gittiler. Birinci damat “Karen, buraya gel!” diye bağırdı. 

Karen “Aman kocacığım Maren‟e bir çift laf söylüyorum. ġimdi gelirim. Biraz 

bekle!” dedi. Karen gelerek kocasından ne istediğini sorunca o suratını asarak “Hiç 

biraz bekle!” dedi. Ġhtiyar kayınpeder kahkahalarla gülüyordu. Ġkinci damat “Maren, 

buraya gel.” Dedi. Mutfaktan Maren‟in sesi iĢitildi. “ġimdi geliyorum. ġu yemeği 

ocaktan indireyim.” Maren‟de gelerek kocasından ne istediğini sorunca o da asık bir 

suratla “Birazdan söylerim.” Dedi. Bu defa ihtiyarın kahkahası ziyadeleĢti. Sıra 

üçüncü damada gelmiĢti. Joset kısa ve hafifçe “Met!” dedi. Tam bu sırada bir Ģangırtı 

iĢitildi. Zavallı Met kendisinin çağrıldığını iĢitince aceleden elindeki tabağı 

düĢürerek kırmıĢtı. KoĢarak Joset‟in yanına geldi ve “Ne istiyorsun?” diye sordu. 

Joset bahiste artık Met‟in kazandığına kani olarak ihtiyar pedere söz bırakmadan: 

- Ne mi istiyorum, dedi. ĠĢte Ģu gördüklerini sana bağıĢlamak!  

Masanın üzerinden altın kesesini alarak Met‟e uzattı. 

Çocuk Dünyası, II(71), 10 Temmuz 1330 [16 Temmuz 1914], s. 6- 7- 8- 9. 

5.1.80. Gündüz ve Tomris 

Vaktiyle ihtiyar bir oduncu Gündüz ile Tomris adlı iki çocuğuyla bir 

ormanın kenarında yaĢıyordu. Çocukların anneleri ölmüĢ ve yerine gelen üvey 

annelerinden çekmedikleri kalmamıĢtı. Ġhtiyar oduncu bu pek fakir ailesini güçlükle 

besleyebiliyordu. Yoksulluk zamanlarında hatta aç olarak yatağa giriyorlardı. Bir kıĢ 

memlekette büyük bir kıtlık oldu. Üvey anne çocuklara bakarken içini çekerek: 
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- Ah, bu çocuklar olmasaydı, diye düĢünürdü. Her Ģey iyiydi. Biz iki kiĢi 

nasıl olsa yaĢardık. Fakat dört kiĢi açlıktan ölüyoruz. Bir akĢam kadın düĢüncesini 

kocasına anlattı: 

- Yarın, dedi. Çocukları ormana götürelim ve orada bırakalım. Ġkisi de 

Ģüphesiz açlıktan ve soğuktan ölürler. Biz de kurtuluruz. 

Zavallı ihtiyar oduncu çocuklarını pek ziyade sevdiğinden karısının bu 

sözüne pek cevap verememiĢti. Mamafih bir müddet düĢündükten sonra: 

- Kadın istediğin gibi yap, dedi. Yatakta henüz uyumayan bu iki çocuk bu 

müthiĢ muhavereyi iĢittiler. Küçük Tomris korkusundan yorgan altında ağlamaya 

baĢladı. Fakat Gündüz: 

- Korkma Tomris, diye teselli etti. Terbiyeli bir kız gibi uyu ve az daha bana 

sokul.  

Bir müddet sonra fakir kulübe halkı kâmilen uyudular. DıĢarıda ay ormanın 

sık yapraklarını gümüĢlüyordu. Bir aralık Gündüz yavaĢça yorganı kaldırdı ve 

sessizce dıĢarıya çıktı. Ay ıĢığında cebini mümkün olduğu kadar çok çakıl taĢıyla 

doldurdu ve yine yavaĢça yatağına girerek uyudu. Ertesi sabah erkenden üvey anne 

çocukları uyandırdı: 

- Hadi çocuklarım, evden gezmeye gideceğiz, dedi.  

Yola çıktılar. Gündüz en geriden gidiyor ve akĢamdan topladığı çakıl 

taĢlarını geçtiği yola birer birer serpiyordu. Nihayet ormanın içinde biraz açıkça bir 

mahalle vardılar. Ana, baba büyük bir ateĢ yaktılar ve çocuklara birer parça ekmek 

vererek: 

- Biz derinlere odun kesmeye gideceğiz, dediler. Siz burada oturun. 

Birazdan gelir, sizi alırız. 

Gündüz ile Tomris bu sözlerin ne demek olduğunu 363ekâlâ biliyorlardı. 

Fakat asla seslerini çıkarmadılar. Ekmeklerini yiyerek ateĢin kenarında derin bir 

uykuya daldılar. Uyandıkları zaman ortalık iyice karanlıktı. Ayın ıĢığı güçlükle 

yaprakların arasından girebiliyordu. Tomris ağlamaya baĢladı. Fakat Gündüz tatlı bir 

sesle: 

- Korkma kardeĢim, dedi. Gelirken ektiğim çakıl taĢlarını takip ede ede 

evimizi buluruz.  
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Cesur çocuk hemĢiresinin elinden tutarak beyaz çakıl taĢlarının arkasından 

yürümeye baĢladı. Oduncu ile karısı çoktan evlerine girmiĢler, düĢünüyorlardı. 

Acaba zavallı çocuklar ormanda ne hale gelmiĢlerdi? VahĢi kurtlar Ģimdiye kadar 

onları parça parça etmiĢler miydi? Bundan baĢka oduncuya ne zamandan beri sekiz 

yük odun borcunu veremeyen, ötedeki köyde bir çiftlik sahibi Ģimdi borcunu bir 

adamla oduncuya göndermiĢti. Bu para ile ekmek bulmak ve çocuklarla bir müddet 

daha yaĢamak kabildi. DüĢünürlerken birden kapı vuruldu. Ġki ince ses: 

- Baba, anne açınız çok üĢüyoruz, dediler. 

Ġhtiyar oduncu sevincinden parlayan gözleriyle kapıya koĢarak, açtı. 

Çocukları gözlerinden öperek içeriye aldı. Bir müddet hep beraber yaĢadılar. Epeyce 

zaman sonra yeniden kıtlık baĢ göstermiĢti. Bu defa Gündüz çakıl taĢı toplamak için 

kapıyı açamamıĢtı. Geçtiği yolu belli etmek için cebindeki ekmeği ufalayarak serpti. 

Çocuklar bu defa dönmek istedikleri zaman yolu bulamadılar. Çünkü kuĢlar ne kadar 

ekmek ufakları varsa hepsini toplamıĢlardı. Ertesi gün sabahtan akĢama kadar 

ormanda dolaĢtılar. Buldukları yabani meyvelerle aç karınlarını doyuruyorlardı. 

Üçüncü günün sabahına doğru ağaç üzerine konmuĢ beyaz bir kuĢ bunları 

uyandırdı. Derhal kuĢ yavaĢ yavaĢ sekerek uçmaya baĢladı. Ġki kardeĢte kuĢu takip 

etmeye koyuldular. Nihayet önlerine tuhaf bir ev çıktı. Duvarları ala poğaçadan, 

kiremitleri çikolatadan, pencereleri de akide Ģekerinden yapılmıĢtı. Gündüz ile 

Tomris derhal kiremitleri yemeye baĢladılar. Bu sırada içeriden bir ses: 

- Evimi kimler kemiriyor, diye bağırdı. 

 Kapılar açıldı. Kırmızı gözlü, eğri burunlu korkunç bir ihtiyar dıĢarıya 

baktı. Çocuklar pek ziyade korktular. Lakin ihtiyar ikisine de pek Ģefkatle muamele 

ederek içeriye aldı. Küçük bir masada yemek yedirtti. Beyaz ve temiz bir yatakta 

yatırdı. Bu ihtiyar ufak çocukları yeme âdeti olan çirkin bir büyücüden baĢkası 

değildi. Gündüzü ertesi gün bir yere hapsederek güzel yemekler vermeye baĢladı. 

Çünkü Gündüz‟ü semizledikten sonra yemek istiyordu. Bir gün fırını hazırladı. 

Tomris‟e: 

- Git, fırına bak. Gündüz‟ü piĢirecek kadar kızmıĢ mı? Dedi. Tomris: 

- Ben nasıl bakayım? Diye sordu.  

 Kapağını açıp içine girersin, Eğer sıcaksa gelir, bana haber verirsin.  



 

365 

 

- Lakin ağzı pek dar. Ben oraya nasıl girerim?  

ġüphesiz karilerim büyücü kadının maksadını anlamıĢlardır. O evvela 

Tomris‟i yemek ve onu daha evvel fırında kızartmak istiyordu. Küçük Tomris‟e 

“Bak nasıl girilir” diye göstermek istedi. Fırının kapağını açtı, yarı vücudunu içeriye 

soktu. Tam bu sırada Tomris‟in zihninden ĢimĢek gibi bir fikir geçti. Derhal zayıf ve 

ihtiyar kadını arkasından iterek fırının kapağını kapadı. Ah, içeriden ne müthiĢ bir 

hırıltı iĢitilmiĢti. Tomris derhal Gündüz‟ü hapsolduğu yerden kurtarmaya koĢtu. Ġki 

kardeĢ büyücünün kulübesine son defa olarak girdiler. Her köĢede yığın yığın 

mücevherler, inciler buldular. Ceplerini kıymetli taĢlarla mümkün olduğu kadar çok 

doldurduktan sonra babalarının orman kenarındaki kulübelerine döndüler. 

Bir gece ay ıĢığında içinde doğdukları fakir kulübeye eriĢtiler. Üvey 

anneleri ölmüĢ, ihtiyar babaları ise çocuksuz bir bedbaht olmuĢtu. Artık düĢününüz 

karilerim, çocuklarını gece yarısı sağ ve salim karĢısında görünce ihtiyar oduncu ne 

kadar sevindi. Bundan sonra mücevherleri satarak parasıyla Ģehirden evler aldılar, 

mağazalar açtılar ve ömürlerinin nihayetine kadar mesudâne yaĢadılar. 

Çocuk Dünyası, II(74), 11 Eylül 1330 [24 Eylül 1914] s. 2- 5. 

5.1.81. Nohut Üstünde Bir Prenses 

Vaktiyle bir prens, hakiki bir prensesle evlenmek istiyordu. Bütün dünyayı 

dolaĢtı. Bu suretle birçok prensesler bulmuĢtu fakat tesadüf ettiği prenseslerin hakiki 

olduklarına gönlü bir türlü inanmak istemiyordu. Onlara bakıyor, bir Ģeyler soruyor, 

fakat en nihayet dimağında yine Ģüpheli bir nokta kalıyordu. Bu Ģüphe ile kimseyi 

intihap edemeden memleketine döndü. Artık arzusuna göre bir kız bulamadığı için 

pek kederli ve pek yaslı idi.  

Bir akĢam hava gayet fenaydı. ġimĢekler çakıyor, gökler gürlüyor, yağmur 

gökten sel gibi akıyordu. Birdenbire köĢkün kapısı vuruldu. Prens hemen koĢarak 

açtı. Bu bir prensesti fakat nasıl? Yağmur ve rüzgâr altında sırsıklam olmuĢtu. Su 

saçlarından ve elbisesinden oluk gibi akıyor, kundurasının burnundan girerek 

ökçesinden çıkıyordu. 

Prensin annesi yaĢlı, tecrübeli bir kadındı. Yeni gelenin hakiki prenses olup 

olmadığını anlamak için bir hile düĢünmüĢtü. “Siz hiç sesinizi çıkarmayınız, Ģimdi 

her Ģey anlaĢılır.” Dedi ve yeni gelen prensese geceyi geçirmek için verdiği yatak 

odasına gitti. Karyoladan bütün yatakları kaldırarak gayet sert bir nohut koydu. Sonra 
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bu nohudun üzerine yirmi iki yatak ve yirmi yerleĢtirdi. Küçük prenses hiçbir Ģeyden 

habersiz bu güzel ve kaba yatağı görünce sevine sevine yattı. Ertesi sabah kendisine 

geceyi nasıl geçirdiğini sordular. Herkes bin heyecanla kızın cevabını bekliyordu. 

Hele prensin annesi. Nihayet küçük kız cevap verdi: “Çok fena” dedi. “Çok rahatsız 

oldum. Bütün gece ancak bir saat uyuyabildiğimi zannederim. Allah bilir bu yatağın 

içinde sert bir Ģey vardı. Beni uyutmadı. Ben Ģimdi akĢamkinden daha yorgunum. 

Ah, ne felaket…” 

Bu cevap üzerine herkes onun hakiki bir prenses olduğuna kani oldular. 

DüĢününüz yavrucuklarım ki kırk iki yatağın altındaki ufak nohudun sertliği 

hissetmiĢ ve uyuyamamıĢtı. Prensin annesi bu kadar nazik bir deriye ancak 

prenseslerin malik olabileceğini bildiğinden küçük kızı derhal oğluna tezviç etti. 

Zaten bütün dünyayı dolaĢarak bir Ģey bulamayan zavallı prens, bunun üzerine çok 

memnun oldu. Nohudu müzeye götürdüler. Küçük mütecessisler onu seyretmek için 

doğruca müzeye koĢuyorlardı. Eğer açık güzel birisi nohudu yerinden çalmadıysa siz 

de küçük karailerim gidip görebilirsiniz. 

Çocuk Dünyası, II(75), 18 Eylül 1330[1 Ekim 1914], s.2- 3- 4. 

5.1.82. Üç Şehzadenin Hikâyesi 

Vaktiyle bir padiĢahın üç oğlu vardı. Bunlardan büyük ve ortancası son 

derece akıllı ve zeki, küçük ise biraz budalaca idi. Bu sebepten onu aptal kardeĢ diye 

çağırırlardı. PadiĢah ihtiyarladığım zaman evlatlarımdan hangisini yerime geçireyim 

diye düĢünmeye baĢladı. En nihayet üçünü de yanına çağırarak: 

- Evlatlarım, gidin dünyayı gezin. Artık ben ihtiyarladım. Hanginiz bana en 

iyi bir halı getirecek olursa onu yerime padiĢah yapacağım, dedi.  

Aralarında kavga çıkmaması için üçünü de sarayın önüne çıkararak üç tane 

tüyü rüzgâra bıraktı ve onlara: 

- Her biriniz bu tüyün gittiği istikamete gidin, dedi 

Tüylerden birisi cenuba, birisi de garba doğru uçtu. Üçüncü tüy ise biraz 

havalandıktan sonra yere düĢüverdi. O zaman üç kardeĢten büyüğü cenuba, ortancası 

garba hareket ettiler ve tüyün düĢtüğü yerde kalan küçük kardeĢleriyle eğlendiler. 

Küçük Ģehzade yere oturdu, düĢünmeye baĢladı. Birdenbire gözleri tüyün yanında 

duran bir halkaya iliĢti. Hemen halkayı kaldırdı. Bir de ne görsün? Bir merdiven ve 
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nihayetinde bir kapı. Merdivenin basamaklarını indi. Kapıyı vurdu. Ġçeriden tuhaf bir 

seda: 

- Giriniz, dedi. 

Kapı kendi kendine açıldı. ġehzade gördüğü manzaradan ĢaĢırdı. Kocaman 

oda. Orta yere büyük bir kurbağa oturmuĢ ve etrafında da bir sürü küçük 

kurbağacıklar sıralanmıĢlar. Büyük kurbağa: 

- Ne istiyorsunuz? Diye sordu.  

ġehzade: 

- Dünyanın en güzel halısını isterim, diye cevap verdi. 

 Büyük kurbağa hizmetçilerinden küçük bir kurbağaya seslendi. Duvarın 

üzerinde duran büyük kutuyu buraya getir. Küçük hemen efendisinin emrini ifa etti. 

Kutuyu açtılar. Ġçinden en güzel, o kadar güzel ki eĢi bulunmaz bir halı çıktı. Bunu 

aptal kardeĢe verdiler. Aptal kardeĢ onlara birçok teĢekkürler ettikten sonra 

merdivenleri çıktı ve kapıyı kapattı. Bu müddet zarfında diğer kardeĢleri küçük 

budalanın hiçbir Ģey götürmeye muvaffak olamayacağını zannederek ilk rast 

geldikleri bir çoban kızının örtüsünü alıp padiĢaha götürdüler. PadiĢah küçük 

budalanın getirdiği halıyı gördüğü zaman: 

- Zannedersem padiĢah bu olacak, dedi.  

Bunun üzerine kardeĢleri kıskandılar ve bunu saymayacaklarını söylediler. 

PadiĢah bilmecburiye ikinci bir tecrübeye rıza gösterdi. Haydi gidin. Ġçinizden 

hangisi bana en güzel bir yüzük getirecek olursa onu yerime padiĢah yapacağım, 

dedi. Yine oğullarını sarayın önüne götürdü ve üç tüy uçurdu. Biri Ģarka, biri Ģimale 

uçtu ve iki büyük Ģehzade bu istikamete gittiler. Küçüğü ise yine biraz uçtuktan 

sonra olduğu yere düĢüverdi. ġehzade tekrar kuyunun kapağını kaldırdı. 

Merdivenleri indi ve kurbağayı yine eski yerinde hiç kımıldanmamıĢ gibi buldu. Bu 

sefer yine kurbağa niye geldiğini sordu. En güzel bir yüzük istediğini söyledi. Yine 

büyük kurbağa kutudan son derece güzel bir yüzük çıkararak verdi. Aptal kardeĢ 

birçok teĢekkürden sonra çıktı. Bu esnada iki birader, küçük budalanın altından bir 

halka bile bulamayacağını düĢünerek güldüler ve en nihayet bir yük arabasının 

eskimiĢ takımlarından bir bakır halka çıkararak padiĢaha getirdiler. 

PadiĢah, aptal kardeĢin yüzüğünü gördüğü zaman en küçük oğlum yerime 
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geçecek, dedi. Bu seferde iki kardeĢ itiraz ettiler ve babalarını bir üçüncü tecrübe 

yapmaya kandırdılar. PadiĢah bu defa içlerinden hangisi bir güzel zevce getirirse onu 

padiĢah yapacağını söyleyerek yine üç tüy uçurdu. Küçük Ģehzade bu seferde kuyuya 

gitti. Kurbağaya arzusunu söyledi. Biraz düĢündükten sonra: 

- ġimdi hatırladığım böyle bir zevce yok. Mamafih sana bir tane bulurum, 

diyerek cevap verdi ve ona içi oyulmuĢ ve altı tane fare koĢulmuĢ bir Ģalgamı 

göstererek kurbağalardan bir tanesini içine koymasını söyledi. Hemen o Ģalgam 

parçası güzel bir arabaya, sıçanlar altı tane arabaya, küçücük kurbağa da genç ve 

melek gibi güzel bir kadına tahavvül etti. Küçük budala büyük kurbağanın elini öptü 

ve bulduğu güzel kadını padiĢaha göstermeye koĢtu. Ġki kardeĢte bu esnada geldiler. 

Onlar küçük budalanın güzel bir kadın bulamayacağını zannederek ilk rast geldikleri 

güzel köylü kızlarını alarak padiĢaha getirmiĢlerdi. Bu seferde padiĢah “Ben öldükten 

sonra en küçük oğlum yerime geçecek” dedi.  

Fakat büyük Ģehzadeler tekrar razı olmak istemediler. Birçok itirazlarla 

babalarının baĢını ağrıttılar. En sonunda üç kadının salonda yükseğe asılacak bir 

halkada atlamalarını ve bunda kim muvaffak olursa onun kocasının padiĢah olmasını 

kararlaĢtırdılar. Büyüğü bunda kendi zevcelerinin atlayacaklarını çünkü zaten böyle 

iĢlerle uğraĢtıklarından alıĢık olduklarını, küçük budalanın zevcesinin ise bu iĢi 

beceremeyerek düĢeceğini ve öleceğini zannettiler. Ġki köylü kız atladılar. Fakat 

birisinin bacağı, diğerinin ise kolu kırılarak düĢtüler ve öldüler. Küçük budalanın 

zevcesi ise bir ceylan gibi sıçrayarak halkadan geçti. Artık iki Ģehzade itiraz 

edemediler ve küçük budala padiĢah oldu. Memleketini uzun müddet güzelce idare 

etti.  

Çocuk Dünyası, II(80), 9 Mayıs 1334 [9 Mayıs 1918], s.8- 9- 10- 11. 

5.1.83. Altın Kuş 

- 1-  

Vaktiyle bir padiĢahın sarayının bahçesinde altın elmalar veren bir ağaç 

vardı. Meyveler kemale erdiği zaman padiĢah her akĢam bir tanesinin eksildiğini 

gördü. Buna pek çok hiddet ederek bahçıvanına her gece ağacın altında nöbet 

bekleyerek elmaları kimin çaldığını anlamasını emir etti. Birinci gece bahçıvanın 

büyük oğlu nöbet beklemeye çıktı. Fakat gece yarısına doğru uyuduğundan elmaların 

biri daha eksildi. Ġkinci gece bahçıvanın ortanca oğlu nöbete çıktı. Fakat o da büyük 
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kardeĢi gibi uyuduğundan elmaların biri daha çalındı. Üçüncü gece bahçıvanın en 

küçük oğlu nöbet beklemeye karar vererek ağacın altına uzandı ve uyumamaya 

azmetti. Gece yarısı olunca ağacın dallarında bir çıtırtı iĢitti ve dikkat etti. Altın bir 

kuĢ gagasıyla bir elma koparmak istiyordu. Derhal doğrularak kuĢa bir ok attı. Fakat 

ok kuĢun kuyruğuna tesadüf ederek bir tüy düĢürdü ve kuĢ kaçtı. 

Ertesi sabah bahçıvanın oğlu tüyü padiĢaha götürdü. Derhal has meclis 

toplanarak bu kadar zarif ve kıymetli bir kuyruğa malik olan bir kuĢun padiĢahın 

bütün ülkesi kadar değerli olacağına hükmedildi. Bunun üzerine padiĢah: 

- Ben bu kuĢa malik olmak istiyorum, fakat bunu bana tutup getirecek 

babayiğit nerede? Dedi. 

Bahçıvanın büyük oğlu kuĢu bulmak için yola koyuldu. Bir ormandan 

geçerken kenarda bir tilki gördü ve derhal yayını doğrultarak bir ok atacağı zaman 

tilki ona yalvarmaya baĢladı: 

- Öldürme beni insan kardeĢ, sana faydalı olacak bir nasihat vereceğim. 

Biliyorum ki sen altın kuĢu aramaya çıktın. Bu akĢam önüne çıkacak olan köyde 

birbirine karĢı iki misafirhane göreceksin. Bunlardan biri fakirane olduğu halde 

diğeri Ģarkı ve oyun gürültüleriyle doludur. Bunlardan fakir ve mütevazı olanına gir 

ve geceyi istirahat ile geçirerek ertesi gün yoluna devam et. 

Fakat delikanlı kendi kendine “Bir hayvan ne bilir?” diyerek oku çekti. Tilki 

ise çoktan kuyruğunu doğrultarak çoktan ormana kaçmıĢtı. Bahçıvanın büyük oğlu 

yoluna devam etti. Henüz akĢam olmamıĢtı ki karĢısına bir köy çıktı. Burada tilkinin 

dediği gibi karĢılıklı iki otel gördü. Birisinde zevk ve neĢe gürültüleri olduğu halde 

diğerinde fakirlik ve sefalet göze çarpıyordu. “Ben bu fakir eve girmek için budala 

olmalıyım.” Diyerek diğer eve girdi. Oyun gürültüleri ve ziyafetler içinde altın kuĢu 

unuttu. Vakit geçti. Bahçıvanın büyük oğlu avdet etmedi ve altın kuĢu bulmak üzere 

ortanca delikanlı yola çıktı. 

Ağabeyinin baĢına gelenler gibi o da ormanda tilkiyi gördü ve aynı 

nasihatleri aldı. Fakat iki misafirhanenin önüne geldiği zaman eğlenceli evin 

penceresinden büyük kardeĢini görerek o da oraya girdi.  

Vakit geçiyordu. Bu sefer bahçıvanın küçük oğlu yola koyuldu ve ormanda 

tilkiyi öldürmeyi tecrübe etmedi. Bunu üzerine tilki: 
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- Sırtıma bin iyi kalpli kardeĢ, dedi. Bu süratle seyahatini erkenden 

bitirebilirsin.  

Çocuk tilkinin sırtına atladı. O kadar hızlı gidiyorlardı ki tilkinin kuyruğu ve 

çocuğun saçları havada ıslık çalıyordu. Köye geldikleri zaman delikanlı tilkinin 

nasihati mucibince hiç önüne ardına bakmadan fakir olan misafirhaneye girdi ve 

bütün geceyi istirahat ile geçirdi. Sabah olunca tekrar yola çıktı ve biraz yürüyünce 

dostu tilkiye rast geldi. Tilki dedi ki: 

- Ġleriye doğru gidersen bir kaleye rast gelirsin ki etrafında uyuyan ve 

horuldayan askerler vardır. Korkmaksızın içeriye gir. Kalenin ortasında odundan bir 

kafes derununda altın kuĢ rast geleceksin. Onun yanında altından boĢ bir kafes daha 

vardır ki sakın kuĢu buraya koyma! Sonra piĢman olursun: 

Bu sözleri söyleyerek tilki çocuğun yanına geldi ve çocuk tilkinin sırtına 

atladı. Tilki ok gibi ilerlemeye baĢladı. O kadar hızlı gidiyorlardı ki tilkinin kuyruğu 

ve çocuğun saçları havada ıslık çalıyordu. Kalenin önüne geldikleri zaman her Ģey 

tilkinin dediği gibi çıktı. Bahçıvanın oğlu içeriye girerek altın kuĢun bulunduğu 

mahalle geldi. Altın kuĢ ağaçtan bir kafes içindeydi. Yanı baĢında da altın kafes 

vardı. Çocuk kendi kendine: 

- Bu pek gülünç olacak, dedi. Bu kadar güzel bir kuĢ eski ve harap bir 

yuvada oturamaz. 

KuĢu alarak altın kafese koydu. Fakat kuĢ o kadar keskin bir sesle haykırdı 

ki bütün askerler uyandılar ve bizim delikanlıyı bir mahpus gibi kendi padiĢahlarının 

huzuruna çıkardılar. PadiĢah delikanlıyı ölüme mahkûm etti. Ancak rüzgâr gibi uçan 

altın atı kendisine getirirse hayatını bağıĢlayacağını ve altın kuĢu da kendisine 

vereceğini vaat etti. Genç adam meyus ve mukadder bir halde oradan ayrıldı. Derhal 

eski dostu tilki geldi ve: 

- Nasihatlerimi dinlemediğin için hiçbir Ģeye muvaffak olamadın. ġimdi 

sana altın atı nasıl bulabileceğini söylemeye geldim. Doğruca gidersen ikinci bir 

kaleye rast gelirsin ki altın at buradadır. Hizmetçileri etrafında uyurlar. Hayvanı 

yavaĢça çözerek kaç. Fakat üzerine deri eyerini tak. Yanı baĢındaki altın eyeri 

takmak istersen piĢman olursun, dedi. 

Çocuk tilkinin sırtına atladı. Tilki ok gibi ilerlemeye baĢladı. O kadar hızlı 

gidiyorlardı ki tilkinin kuyruğu ve çocuğun saçları havada ıslık çalıyordu. 
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Çocuk Dünyası, II(81), 24 Mayıs 1334 [24 Mayıs 1918], 5- 6- 7- 8. 

- 2- 

Her Ģey iyi gitti. Muhafızlar uyuyorlardı. Altın eyeri ise sımsıkı tutmuĢlar ve 

öyle uyumuĢlardı. Delikanlı içeri girdiği zaman kendi kendine “Her Ģeye hakkını 

vermelidir” dedi ve deriden eyeri bir köĢeye atarak altın eyeri muhafızların elinden 

çekti, aldı. Fakat derhal muhafızlar uyandılar ve delikanlıyı yakalayarak 

padiĢahlarının huzuruna götürdüler. PadiĢah delikanlıya kendisine dünya güzelini 

getirirse altın hayvanı vereceğini, aksi halde cellada teslim edeceğini söyledi. Meyus 

ve mukadder yola koyuldu. Derhal eski dostu tilki geldi: 

- Niçin beni dinlemiyorsun? Dedi. ĠĢte sana bir defa daha nasihat vereceğim. 

Doğruca gidersen bir kaleye daha rast gelirsin ki dünya güzeli buradadır. O gece 

yarısı banyoya çıkar. Geçerken ona doğru ilerle ve selam ver. O seni takip edecektir. 

Fakat asla peder ve validesine allahaısmarladık demesine müsaade etme, dedi.  

Çocuk tilkinin sırtına atladı. Tilki ok gibi ilerlemeye baĢladı. O kadar hızlı 

gidiyorlardı ki tilkinin kuyruğu ve çocuğun saçları havada ıslık çalıyordu. Kaleye 

geldikleri zaman her Ģey tilkinin dediği gibi çıktı. Gece yarısı delikanlı dünya 

güzeline mülaki oldu. Kız delikanlı ile gitmeye razı oldu. Fakat peder ve validesini 

terk ederken allahaısmarladık demeden ayrılamayacağını söyledi. Delikanlı buna 

karĢı geldi. Fakat kız ağladı ve yalvardı. Gencin ayaklarına kapandı. Onu baba ve 

annesiyle veda etmeye razı etti. Bir dakika sonra bütün saray halkı uyandı ve 

delikanlı yeniden hapis edildi. Onu padiĢahlarının huzuruna götürdükleri zaman, 

padiĢah: 

- Eğer sekiz gün içinde Ģu penceremin önünde dikilen tepeyi yok edebilirsen 

sana kızımı veririm, valla baĢını keserim, dedi. 

Bu tepe ise o derece büyüktü ki bütün dünya çalıĢsa bunu sekiz gün zarfında 

yok edemezdi. Zavallı genç yedi gün çalıĢtı, çabaladı ise de bir Ģeye muvaffak 

olamadı. Artık hayatından ümidi kesti. Fakat yedinci gün akĢamı eski dostu tilki 

gelerek: 

- Sen yat ve uyu! Dedi. Ben senin yerine çalıĢacağım.  

Sabahleyin delikanlı uyandığı zaman gözlerine inanamadı. Filhakika tepe 

ortadan kaybolmuĢtu. KoĢarak padiĢahı buldu. Tepenin kalktığını söyledi. PadiĢah 
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sözünü tutmaya mecbur oldu. Delikanlı dünya güzeliyle beraber yola çıktı. Yolda 

yine dostu tilkiye rast geldi. Tilki ona: 

- Yalnız dünya güzeli kifayet etmez. Altın hayvan ve altın kuĢu da almak 

lazım, dedi. Delikanlı: 

- Doğrudur, dedi. Fakat büyük müĢkil. 

- Benim nasihatlerimi harfi harfine tatbik ederseniz, muvaffak olursunuz. 

ġimdi dünya güzelini isteyen padiĢahın huzuruna çıkarak kendini takdim edersin. 

Bittabi onlar dünya güzeline mukabil sana altın hayvanı vereceklerdir. Fakat sen 

hayvanın üzerine atladığın gibi arkanda duran dünya güzelini kucaklar ve dört nala 

firar edersin.  

Her Ģey harikulade bir surette geçti. Delikanlı altın hayvanla beraber dünya 

güzelini de kaçırmıĢtı. Emin bir mahalle vasıl oldukları vakit yine tilki geldi ve 

delikanlıya: 

- Altın kuĢun bulunduğu kaleye geldiğin zaman biz dünya güzeliyle seni 

kapıda bekleriz. Sen altın hayvanla içeriye girersin. Onlar senin altın hayvanı aldığını 

gördükleri gibi sana altın kuĢu getireceklerdir. KuĢu kafesle beraber sana verdikleri 

gibi hayvanı mahmuzlayarak dörtnala kaçarsın, dedi. 

Her Ģey tilkinin sözü üzerine yapıldı ve delikanlı kuĢu yakalayarak avdet 

etti. Dünya güzelini ata bindirdiler. Tilki delikanlıya dedi ki: 

- Bir çayın kenarında oturmaktan ve idama götürülen iki mahkûmu 

kurtarmaktan çok sakınmalısın. Delikanlı: 

- Eğer iĢ bu kadarsa kolaydır, diye cevap verdi ve yoluna devam etti. Bir 

müddet sonra iki biraderinin bulunduğu köye geldi. Büyük bir velvele ile iki adamın 

asılmaya götürüldüğünü gördü. Bu iki mahkûm kardeĢleriydi. Delikanlı kıyafetinden 

hâkim olduğu anlaĢılan bir adama bunları kurtarmaya çare olup olmadığını sordu. 

Cevap mukabilinde para ile hayatlarını satın alabileceğini söylediğinden derhal 

istenilen miktarı tediye etti ve biraderlerini kurtardı. Beraberce yola koyuldular fakat 

biraderleri küçük kardeĢlerinin bu kadar muvaffakiyet kazanmasını 

kıskandıklarından buna bir oyun oynamayı zihnen kararlaĢtırdılar. Önlerine bir dere 

çıktığı vakit en büyükleri: 

- ġurada biraz istirahat edelim. Bu sebeple bir parça kanımızı doyururuz, 
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dedi. 

En küçükleri tilkinin nasihatini çoktan unutmuĢtu. Derenin kenarına oturdu. 

Bu arada ağabeyleri zavallı çocuğu arkasından iterek suya düĢürdüler ve dünya 

güzeli ile hayvan ve kuĢu alarak memleketlerine vasıl oldular ve padiĢahın huzuruna 

çıktılar. PadiĢah ve bütün maiyeti onların bu muvaffakiyetlerine inanarak büyük 

Ģenlikler tertip ettiler. Fakat herkesteki Ģevk ve Ģetarete mukabil kuĢ hiç ötmüyor, 

hayvan hiç yemek istemiyor, dünya güzeli ise daima ağlıyordu. 

Bahçıvanın küçük oğlu suda ölümle pençeleĢiyordu. Tam bu sırada eski 

dostu tilki görünerek kuyruğunu uzattı ve çocuğu kurtardı. Delikanlı tebdil kıyafet 

ederek saray bahçesinin küçük bir kapısından içeriye girdi. KuĢ bunu pencereden 

gördü, hayvan kokusunu aldı, sultan da sesini iĢitti. Bu halde kuĢ yırtılırcasına 

sevinçle ötmeye, hayvan büyük bir iĢtah ile yem yemeye baĢladı. Sultanda ağlamayı 

keserek delikanlının istikbaline koĢmak üzere bahçeye çıktı. Bütün bunlardan 

mütehayyir olan padiĢah sultanı çağırarak bu değiĢikliğin sebebini sorduğu zaman 

“Zannedersem beni kurtaran geldi.” Cevabını aldı. PadiĢah saraydaki adamlardan 

kafesinin huzuruna çıkmasını irade eylediğinden bahçıvanın küçük oğlu da geldi ve 

dünya güzeliyle buluĢtu. Dünya güzeli baĢlarına gelen her Ģeyi nakil ettiğinden hazır 

bulunanlar delikanlının cesaret ve fedakârlığına hayran oldular. Zaten pek 

ihtiyarlamıĢ olan padiĢah tahtına bu mert oğlanı geçirerek ahir ömrünü münzeviyane 

imrar etti. Sarayda kırk gün kırk gece düğün devam ederken iki hain kardeĢler 

hapishanenin ağır zincirleri altında inim inim inliyorlardı. 

Çocuk Dünyası, II(82), 6 Haziran 1334 [6 Haziran 1918], s.6- 7- 8- 9. 

5.1.84. Uçurucu Hâkim 

Eski zamanda bir Ģehrin valisi pek ziyade sevdiği kazlarından birisini 

uĢağıyla fırına yollayarak güzelce kızartılmasını emir etmiĢ. Birkaç saat sonra kaz 

kızarmıĢ ve o sırada fırının önünden geçen hâkim efendinin gözüne iliĢmiĢ. 

Tepsideki cazibe hâkim efendiyi çekmiĢ olmalı ki düĢünceli fakat kurnaz adımlarla 

fırına yaklaĢır. Kavuğunu arkasına atarak fırıncıya hitaben: 

- Fırıncı sen bu kazı uçur, der. 

Bera- yı ihtiram ayağa kalkmıĢ ve ellerini kavuĢturmuĢ olan fırıncı ĢaĢkın 

ĢaĢkın: 
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- ÖlmüĢ kaz uçar mı efendim? Cevabını verir. 

- Canım sen uçur. 

- Nasıl uçurayım efendim? 

- Mademki sen bilmiyorsun bizim eve yolla! Ben onu uçururum. 

- Fakat kaz benim değil vali beyin! 

- Ne çıkar? Kimin olursa olsun sen yolla! 

- Hiç olur mu sonra bana darılırlar. 

- Uzattın ama. Sen yolla. Vali beyin uĢağı gelince onu da bana yolla! 

- Artık ısrarın beyhude olduğunu düĢünen ve esasen hâkim efendinin 

sözünden çıkamayacağı tabi olan fırıncı çıraklarından birisiyle kazı yollar. Valinin 

uĢağı kazı almak için fırına gelir ve sorar: 

- Kaz kızardı mı? 

- Çoktan… Ama uçtu. 

- Ne? Uçtu mu? 

- Ya, uçtu. 

- Herif ölmüĢ kaz uçar mı? 

- Bilmem. Hâkim efendi uçurdu, deyince uĢak hemen oradaki fırın 

küreklerinden birisini yakalar ve fırıncının üzerine atılır. Miskin ve tembel bir adam 

olduğu halde korkuyla caddeye fırlar ve tabanları kaldırır. Kaçmaya baĢlar. Tabi ki 

uĢakta takip eder. Fırıncı koĢarken önüne gelen bir Yahudi‟yi yüzüne indirdiği bir 

tokatla yolunun üzerinden savar. Fakat pek kuvvetli inen bu darbe adamcağızın 

gözünün birisini çıkarır. Sığınacak bir yer arayan fırıncı kapısı açık kalmıĢ bir 

minareye merdivenleri dörder beĢer atlayarak çıkar. UĢak burada da takibine devam 

eder. Minareden atlamaktan baĢka kurtuluĢ yolu kalmadığını gören fırıncı, kendini 

aĢağıya atar. Minarenin dibinde para saymakla meĢgul olan iki kardeĢten birisinin 

üzerine düĢer. Çocuğun kemikleri hurdahaĢ olarak ölür. Artık takati kalmayan fırıncı 

polisler tarafından yakalanarak hapishaneye tıkılır.  

Mahkeme günü salonda vali bey, Yahudi, kardeĢlerden biri hazır 

bulunuyorlardı. Muhakemeye baĢlanacağı ilan edilir edilmez hâkim efendi salonda 
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göründü ve kürsüsüne kuruldu. Evvela vali beyin iĢi görülecekti. Fırıncı aleyhine 

ikameyi dava eden vali bey izahatı Ģu suretle veriyordu: 

- Efendim, ben fırına kızartılmak üzere bir kaz yollamıĢtım. Bu adam 

fırıncıyı göstererek uçtu diyerek uĢağıma kazı vermemiĢ. Hiç ölmüĢ bir kazın uçtuğu 

vaki midir? 

Hâkim efendi kürsü üzerinde bulunan büyük yeĢil kaplı kitabı karıĢtırarak: 

- Hak teâla bu âlemi yoktan var etti. Ġman ettiniz mi? 

- Hay hay… 

- Ölüyü diriltti, diriyi öldürdü. Ġman ettiniz mi? 

- Hay hay… 

- Uçanı uçmaktan men etti. Uçmayanı uçurdu. Ġman ettiniz mi? 

- Hay hay… 

- Öyleyse demek ki sizin kaz da uçtu. 

Hüküm verilmiĢti. Vali bey salondan imanı kâmil ile çıktı. Bu sefer huzura 

gelen Yahudi fırıncıyı göstererek: 

- Efendim, bu adam benim gözümü çıkardı, dedi. 

Hâkim efendi yeĢil kaplı kitabın sayfalarını çevirerek: 

- Gayrimüslimin iki gözü Ġslâm‟ın bir gözüne muadildir. ġimdi fırıncı sana 

bir tokat daha vursun öteki gözünü de çıkarsın. Sonra sen onun bir gözünü çıkar. 

Yahudi düĢünür. Gerçi fırıncının bir gözünü çıkaracak. Bu iyi. Fakat kendisi 

büsbütün kör olacak. 

- Aman efendim, hakkımdan vazgeçtim, diyerek huzurdan çıkar. 

Üçüncü olarak giren kimse ölen çocuğun kardeĢiydi. Bu da fırıncıyı 

göstererek: 

- Efendim, bu adam minareden atlarken kardeĢimin üzerine düĢerek 

ölümüne sebep oldu, dedi.  

Hâkim efendi yine kitabında bir Ģey araĢtırıyor gibi sayfalarını çevirerek: 

- Katlin cezası kısastır, dedi. Bunun üzerine çocuk hemen kılıcına sarıldı. 



 

376 

 

Fakat hâkim: 

 - Acele etme. Gerçi kısastır fakat aynen sen de minareye çıkacaksın. Fırıncı 

minarenin dibinde duracak. Onun üzerine atlayacak ve öldüreceksin.  

- Ġyi ama efendim, ya üzerine düĢmez de baĢka yere düĢersem?  

- Ben ona karıĢmam. Gözüne kestiriyorsan yap.  

Çocuk Ģüphesiz talebinden vazgeçmeye mecbur olur. Mahkeme de biter. 

Hâkim efendi bütün ahvali hayretle takip eden fırıncıya dönerek: 

- Gördün mü? Kaz nasıl uçuruluyormuĢ? Der.  

Hakikaten hâkim efendi kazı kimsenin bilmediği mükemmel bir tarzda ta 

midesine kadar uçurmuĢ. 
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Pek eski bir zamanda bir memleketin bir padiĢahı vardı. Bu padiĢah kuvvetli 

bir hükümeti, hesaba sığmaz derecede altınları, gayet güzel Ģehirleri ve sayısız 

askerleri olmasına rağmen dünyada bir çocuğa malik olmadığından dolayı pek 

üzüntülüydü. Bütün kuvvet ve iktidarı, serveti ona bu kederi unutturamıyordu. 

Bir gün bahçelerinden birinde yalnız ve kederli dolaĢırken birden bire 

yavrularıyla oynayan bir yılan gördü. Yavru yılancıklar valideleriyle oynamak için 

onun boynuna dolanıyorlar, karnının altından sıyrılıp çıkıyorlar, küçük çatal gibi 

dillerini çıkararak ıslık çalıyorlardı. Bir çalı demetinin arkasına saklanarak bu 

manzarayı uzun müddet temaĢa eden padiĢah en nihayet içini çekti ve kendi kendine 

söylendi: 

- ĠĢte bir yılan bile evlat muhabbetini taĢıyor. O da meserretini onların 

nevaziĢinde arıyor. Ben bütün kalbimle bir evlada malik olmak istediğim halde 

muvaffak olamıyorum. Ne olurdu oğlum yerine bir yılan doğsaydı, belki beni 

müteselli ederdi. 

PadiĢah bu kelimeleri düĢünmeksizin söylüyordu. Birkaç dakika sonra 

büsbütün unuttu bile. Fakat bundan tam bir sene geçmiĢti ki sultan hanım dünyaya 

bir küçük yılan getirdi. Bu yılancık doğar doğmaz büyümeye korkunç bir süratle 
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büyümeye baĢladı. Birkaç dakika zarfında küçük bir ejderha cesametini aldı. Sultan 

ve mahiyetini büyük bir korku istila ettiğinden hepsi de kaçtılar. Yeni doğan mahlûk 

kendisini böyle yalnız bıraktıklarını görünce ağlamaya baĢladı. Fakat öyle korkunç 

bir suretle bağırarak ağlıyordu ki bütün sarayı titretti.  

Kimse padiĢaha sultanın bir yılan dünyaya getirdiğini söylemeye cesaret 

edemiyordu. Fakat yılanın feryatları padiĢahın kulağına aks edince bu gürültünün 

nereden geldiğini etrafındakilerden sordu. Onlarda hakikati söylemeye mecbur 

oldular. PadiĢah bahçede söylediği sözlerini hatırladı. Parmaklarını ovuĢturarak 

mahiyetine sordu: 

- Bu ejderin boyu ne kadardır? Bir adamdan da büyük mü? 

- Hayır, diye cevap verdiler. Daha bir adam boyunda değilse de o kadar 

çabuk büyüyor ki yakında bunu da geçecek. 

PadiĢah bir müddet düĢündü ve kendi kendine: 

- Neye karar vermeli? Artık ne olduysa oldu. Yılan veya ejderha mademki 

benim oğlumdur ölmemesi için ona bakmak ve yemek vermek lazımdır, dedi. 

Ejderhaya her nevi yemeklerden götürdüler fakat o hiç birisini kabul 

etmeyerek feryatlarına devam etmekteydi. PadiĢah memleketin bütün âlimlerini 

toplayarak bir meclis kurdu ve onlara dedi ki: 

- Bu yılanın açlıktan ölmesini istemiyorum. Yemek için kendisine ne 

vermeliyiz? 

Âlimler bir müddet düĢündüler. Nihayet içlerinden en ihtiyarı ayağa 

kalkarak: 

- Kitaplarımdan birisinde okuduğuma göre, dedi. Bu kabil ejderhanın 

yiyebileceği ancak genç kızlardır. 

Diğer âlimler ihtiyarın sözünü tasdik ettiler. Oğlunun açlıktan ölmesine 

mahal bırakmamak istemesine rağmen padiĢah, iyi ve insaniyetli bir adam olduğu 

için bu fikir hoĢuna gitmedi. Âlimleri bir kere tecrübe etmek için en evvel bu 

tavsiyeye sizden baĢlayarak sıra ile hepinizin kızlarını alacağım. Siz de tavsiyenizi o 

zaman tahsin edeceksiniz. Âlimler titrediler. Ġhtiyar âlim dedi ki: 

- PadiĢahım, biz bütün kızlarımızı oğlunuzun hayatını temin için fedaya 
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hazırız. Ancak bütün bunlar bittikten sonra ne yapacaksınız? Herkes bizim gibi itaat 

göstermez. Bir ihtilal koparak bütün tahtınızı belki de hayatınızı kaybedeceksiniz. 

Diğer memleketlere birçok adamlar gönderin. Bunlar oradaki bütün kızları kaldırarak 

getirsinler. 

PadiĢah bu fikri de katiyen beğenmedi. Fakat oğlunun da açlıktan ölmesini 

istemiyordu. Hiçbir Ģey söylemeden ve ne yapacağına karar vermeden çekildi. Zaten 

akĢam olduğundan derin düĢünceler içinde uykuya daldı. Uykusu esnasında ihtiyar 

olmasına rağmen güzel ve tatlı bakıĢlı bir kadını rüyasında gördü. GümüĢ gibi saçları 

pırıl pırıl parlıyor, az buruĢmuĢ olan çehresi nur saçıyordu. PadiĢaha: 

- Sen iyi yaptın, dedi. Kalbin masum genç kızların kurban gitmesine razı 

olmadı. Fakat ben sana ihbara geldim ki sen hiçbir fenalık yapmaksızın âlimlerin 

nasihatini tutabilirsin. Bütün memleketlerinden kaldırılacak kızlar iade edilecek, 

yalnız bir tanesi kalacaktır. Onu da ben himaye ediyorum. 

PadiĢah sordu: 

- Fakat sen kimsin? Bana bu teminatı nasıl veriyorsun? 

- Ben güneĢin validesiyim.  

Bu kelimeleri söyler söylemez ateĢin bir ziya ortalığı kapladı ve ihtiyar 

kadın bunun içerisinde kayboldu. PadiĢah uyanır uyanmaz kalbi ümitle dolu olduğu 

halde âlimlerin nasihati mucibince civar memleketlerdeki kızların kaldırılarak kendi 

memleketine getirilmesini emir etti. Bu halde birkaç gün geçti. PadiĢah kızların 

getirilmesini sabırsızlıkla bekliyor, sultan büyük bir hacalet (utanç) ve felaket 

içerisinde kıvranıyor ve ejderhada kendisine getirilen yemekleri reddederek daima 

bağırıyordu. 
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Diğer bir memleketin küçük bir köyünde bir adam vardı ki karısı ve iki 

kızıyla birlikte yaĢamaktaydı. Bu adam iki defa evlenmiĢti. Büyük kızı birinci 

karısından doğmuĢ ve validesi ise çoktan beri vefat etmiĢti. Birinci karısının 

vefatından sonra ikinci bir kadınla izdivacından küçük kızı dünyaya gelmiĢti. Bu 

adam her iki kızını da birbirinden tefrik etmeden seviyordu. Fakat karısı fena bir 
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kalbe malik olduğundan büyük kızı kocasına karĢı çekiĢtirmekten bir an hali 

kalmazdı. Büyük kızın ismi Gündüz, küçüğün ki Kaya idi. Gündüz pek güzeldi. 

Diğeri ise esmer ve bir yabani erik ağacı gibi dallı budaklı bir vücuda malikti. 

Validesi Gündüz‟ün güzelliğinden nefret ediyor ve onu da Kaya gibi çirkin yapmak 

istiyordu. Bütün gün ekmek piĢirmek, bulaĢıkları yıkamak, inekleri sağmak, ağır ot 

yığınlarını götürmek ve sair bu gibi zahmetli iĢleri Gündüz‟e yaptırırdı. 

O ümit ediyordu ki bu suretle genç kızın beyaz çehresi kararacak, nazik 

elleri kabalaĢacak, boyu kısalacak, kuvvet ve sıhhatini kaybederek pek genç iken bir 

çiçek gibi solacak! Lakin Gündüz bilakis günden güne güzel ve kuvvetli oluyordu. 

Hâlbuki Kaya hiçbir Ģey yapmadığı halde gittikçe daha zayıflıyor ve çirkinleĢiyordu. 

Gündüz, hiç iĢten korkmazdı. Kendisine verilen iĢleri bütün kalbiyle ve 

muktedir olabildiği kadar çabuk yetiĢtirirdi. Bu meĢakkatli iĢlerini bitirdiği zaman 

yine boĢ durmaz dokumaya ve örmeye koyulurdu. Su getirmek için çeĢmeye gittiği 

zaman iĢini de beraber götürür ve çeĢme baĢında çene yarıĢtıracağına iplik örmekle 

vakit geçirirdi. Her Ģeyde maharet ve dirayeti vardı. Ziraat etmesini bilir, kumaĢ 

dokumasını, elbise biçmesini, dikmesini, yemek piĢirmesini, yağ çıkarmasını ve 

kendisine emir olunan her Ģeyi yapmasını becerirdi. Bir kelime ile bu kız emsalsiz bir 

Ģeydi. Fakat talih kendisine bir kurt kadar vahĢi bir üvey validenin eline düĢürmüĢtü. 

Her ne yaparsa üvey annesinin hoĢuna gitmez ve beğendiremezdi. Üvey annesi onu 

yere çarpmak, tekmelemek, saçlarını yolmak, ağzını burnunu kan içinde bırakmak 

için daima fırsat bulurdu. 

Zavallı Gündüz‟e bu kadar fenalık yapmayı da kâfi görmez, onu pederine 

inatçı ve fena bir kız olarak gösterirdi. Gündüz kendini terbiye ettirmek için ağzını 

bile açmazdı. Bazı kere teselli bulmak için validesinin mezarına giderek önünde diz 

çöker, ağlar ve kalbi rahatlanırdı. Bazen de mezarlığın üstüne baĢını kor, uyur 

rüyasında validesini görür ve onun boynuna kollarını sarardı. Validesi ona daima iyi 

bir kız olmasını ve kederlere karĢı cesaretini muhafaza etmesini söylerdi. Genç kız 

uyandığı zaman kalbinde yeni bir kuvvet duyar, çektiği meĢakkatleri unutarak bir gül 

gibi açılırdı. 

Üvey annesi hayvanların bile nefretini kazanmıĢtı. Köpek ona karĢı havlar, 

kedi tırmalamaya çalıĢır, inek sütünü sağdırmaz, öküz dik dik bakar, beygir ürker, 

koyun ve keçi kaçarlardı. Hâlbuki aynı hayvanlar Gündüz‟ü gördükleri vakit etrafını 
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ihata ederler ve yanına gelmek için birbirlerini iterlerdi. Ġnek kendisini rahatça 

sağdırır, çeĢmeye giderken köpek kendisini muhafaza etmek için arkasından giderdi. 

Bir vakitler köyde tarlaya yalnız giden genç kızların kayboldukları ve bir 

daha görünmedikleri Ģayi oldu. Deniliyordu ki bir ejderha tesadüf ettiği kızları 

yutuyor. Üvey ana bu haberi duyunca kalbinde büyük bir meserret hissederek kendi 

kendine dedi ki: 

- Bu kızı meraya göndermeliyim. Orada ejderhanın ağzına düĢsün. Ertesi 

gün inekleri ve öküzleri Gündüz‟ün önüne kattı ve ona dedi ki: 

- ĠĢte sana bir günlük ekmek ve bir öreke ile yün. Geceden evvel gelme. 

Zavallı kız inek ve keçileri önüne katarak meraya gitti. Hayvanların 

otlamaya baĢladıklarını görerek yere oturdu ve elindeki yünü örmeye baĢladı. GüneĢ 

batmak üzereydi ki elindeki iĢ bitti. Hayvanları eve getirmek için kalktı. Birden bire 

padiĢahın rüyasında gördüğü ihtiyar kadını karĢısında gördü. Derhal köpeğe doğru 

koĢarak yabancı kadını ısırmaması için önüne geçti. Ġhtiyar kadın bunu görünce 

güldü ve: 

- Korkma Gündüz, dedi. Köpek beni ısırmaz. O iyi biliyor ki ben bir 

dostum. Görmüyor musun? Nasıl meserretle kuyruğunu sallıyor?  

Gündüz: 

- Fakat, dedi. Ġyi valide sen kimsin? Ben seni katiyen görmedim. Sen bizim 

köyümüzden değilsin.  

- Ben hiçbir köyden değilim. Bu dünyadan da değilim. Ben güneĢin 

validesiyim. Senin elemlerin beni müteessir etti. Senin iyiliğini ve masumiyetini 

sevdim. Seni bütün arzularına nail etmek istiyorum.  

Gündüz, fevkalade müteaccip (ĢaĢırarak) ihtiyar kadının yüzüne baktı. O 

dünya mahlûkundan hiç birisine benzemiyordu. Gözlerinden güneĢin ziyasına 

benzeyen ıĢık saçılıyordu. Sesi o kadar tatlı o kadar ahenkliydi ki genç kız kendi 

hakiki validesi karĢısında zannetti. Gündüz, güneĢin validesi önünde boyun kırarak 

diz çöktü. Eteğini öpmek istedi. Fakat ihtiyar kadın onun baĢını kaldırdı. Ona Ģöyle 

dua etti: 

- Ayaklarının altında menekĢeler açılsın, tebessümün bir gülün açılmasına, 

gözyaĢların incilere benzesin. Seni akrep ve yılan ısıramasın. Evin tavanları 
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kıymettar taĢlardan duvarları altın ve gümüĢten yapılmıĢ bir saray olsun. Alnının 

üzerinde bir taç görüyorum. Aziz çocuğum felaketin hamisi ol ve kimsenin baĢından 

bir tel saç bile kopartma! 

Bunları söyledikten sonra ihtiyar kadın genç kızı kaldırdı ve kucakladı: 

- Bu buse, dedi. Güzelliğine güzellik ilave etsin.  

Sonra genç kıza içerisinde elbise bulunan bir paket verdi. Elmaslarla ve 

incilerle donanmıĢ olan bu elbise ne pamuğa ne de adi ipeğe benzemiyordu. O 

güneĢin yıldızlı ipeklerinden yapılmıĢtı.    
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- Bu elbiseyi, dedi. Gelin olacağın zamana kadar kalbinin üzerinde sakla. 

Ancak o zaman giy. Daima iyi ve saf ol. Ben gidiyorum. Beni bekle.  

Bu kelimeleri söyler söylemez altından bir bulut gibi afaka doğru kaydı. 

GüneĢ batmak üzereydi. Onunla birlikte kayboldu. 

Mütehayyir kalan Gündüz, rüya görüp görmediğini kendi kendisine sordu. 

Fakat göğsünün üzerinde duran elbiseleri görünce rüya olmadığını anladı.  

- O halde rüya görmüyorum, dedi. Mahsuniyeti mesudiyete tebdil etti. 

Köpeğine daha sevinçle haykırdı. Ġneği ve koyunları daha Ģevkle okĢadı. Hep birlikte 

evin yolunu tutular. Yürüdüler, yürüdüler. Birden kendilerine doğru ilerleyen birçok 

silahlı süvari gördüler. Köpek mahzun mahzun hanımının yüzüne baktı. Gündüz‟de 

gelenlerin iyilik için gelen adamlardan olmadığını anladı. Fakat bunlardan nasıl 

kurtulmalı? O küçükken iĢitmiĢti ki bazı çeteler böyle küçük çocukları, kızları 

tutarak baĢka yerlere götürürler ve esir gibi satarlar. Mallarının güzel olmasına göre 

daha çok para kazanırlar. O halde bu adamlara güzel bir av olmamak için çehresini 

ve ellerini çamurla sıvadı ve ineğin yanında yine yola koyuldu. Heyhat… Tedbiri, 

ihtirazı beyhudeydi. Süvariler yaklaĢırlarken bu çirkin, çamurlu kızı gördüler: 

- Güzel veya çirkin. Ne de olsa ejderhanın karnına gitmeyecek mi? Dediler 

ve yüksek sesle haykırdılar. 

- Hey kız. Kaçmaya kalkma! Bizim hayvanlarımızdan birisinin terkisine bin. 

Seni götürmemiz lazım geliyor. 
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Gündüz durdu. Ne yapmalıydı? Bu adamlarla mücadele etmek gayrı 

mümkündü. Sonra eğer kendisini götürürlerse yalnız üvey annesinden daha fena bir 

yere mi düĢecekti? Köpeğine “Allahaısmarladık!” dedi. Onu kucakladı. Ġneğin ve 

koyunların gözlerinden öptü. Süvarilerle birlikte bir hayvana binerek gitmeye 

baĢladı. Ġnek böğürmeye, koyunlar melemeye baĢladı. Hâlbuki hanımları 

uzaklaĢıyordu. Köpek havlayarak onları takip etti. Fakat onun da kuvveti 

kalmadığından yarı yolda kaldı. Üç hayvanda evlerine mahzun ve mükedder avdet 

etti. Gasplar kayalık bir yere vasıl oldular. Atlarından inerek bir mahalle vasıl 

oldular. Atlarından inerek Gündüz‟ü civardan kaldırılmıĢ seksen kadar genç kız 

bulunan geniĢ bir mahalle götürdüler. Diğer adamlar onları muhafaza etmekteydi. 

Bedbaht kızlar ağlayarak merhamet talep ediyorlardı. Gündüz onları teselli etmeye 

çalıĢtı. Eğer kendilerini esir gibi satarlarsa kaçıp kurtulmak ve yine memleketlerine 

avdet etmek kabil değil miydi? Fakat içlerinden pek çoğu kendilerini ejderhaya 

yedirmek için götürdüklerini biliyordu. Çünkü bu haber bütün memleketlere 

dağılmıĢtı. Gündüz‟ün bundan haberi yoktu. Kendisini hazırladı. Eğer ölmek icap 

ediyorsa ölümü cesaretle karĢılayacaktı. Aynı zamanda ihtiyar kadının kendisine olan 

vaadini düĢünüyor ve ölümden halas olacağını da ümit ediyordu. Mağaraya birkaç 

kız daha getirdiler. Sonra yola çıkmak için hazırlanmaya baĢladılar. Gece oldu. 

Kamer bütün ziyasıyla ortalığı aydınlattığı halde artık yakınına geldikleri payitahta 

doğru ilerlemeye baĢladılar. Her süvari hayvanının terkisine bir kız almıĢ olduğu 

halde bütün gece seyahat ettiler. Nihayet sabahleyin ejderhanın babası olan padiĢahın 

oturduğu payitahta vasıl oldular. Bütün Ģehir halkı gelenleri görmeye Ģitap etmiĢti. 

Ne hayret… Ne fevkalade Ģey… Bütün bu kızların her biri birbirinden daha güzeldi. 

Ejderhanın karnına gidecek bu kızlara herkes acıdı. Yalnız Gündüz yüzündeki 

çamurlarla pek çirkindi. Vakit yaklaĢıyordu. Gittikçe büyüyen ve fevkalade acıkan 

ejderhaya bu genç kızlardan birisinin kurban olması padiĢaha da tesir ediyordu. Fakat 

ihtiyar kadının teminatı hatırına geldi. Bu kızların bir dairede iskân olunarak iyice 

iaĢe olunmalarını ve bir tanesinin de ejderhaya götürülmesini emir etti. Gardiyanlar 

bu emri aldıkları gibi birinci kurbanı çıkarmak üzere eve geldiler. Ġçlerinden 

Gündüz‟ü intihap ettiler. Çünkü o hiç korku göstermediği gibi yüzündeki 

çamurlarıyla pek çirkindi. 

- Evvela bunu götürelim, dediler. O tereddütsüz diğerlerine de cesaret 

verecek. 
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Gündüz‟ü kolundan tutarak ejderhanın bulunduğu mahalle götürmeye 

baĢladılar. Yolda diyorlardı ki: 

- Biz seni evlendirmeye götürüyoruz. NiĢanlın padiĢahın oğludur. Bir sultan 

olacaksın. 

Böyle söylerlerken bir bahçeye geldiler. Ejderhanın dairesi bu bahçeye 

muttasıldı. Bahçenin ortasında berrak sulu bir havuz vardı. Gardiyanlar kızı atmak 

için dairenim kapısının önüne geldiler. Gündüz bu sırada dedi ki: 

- Siz Ģimdi beni padiĢahın oğlunun yanına götürüyorsunuz değil mi? Bir 

lahza beni yalnız bırakınız. Ellerimi ve yüzümü yıkayayım. Elbisemi giyeyim. Çünkü 

bu kıyafetle onun yanına çıkmaktan pek mahcup olacağım. 

Muhafızlar razı oldular. Onu bahçeye bırakarak kaçmaması için de kapıyı 

muhafaza altına aldılar. Gündüz yalnız kalınca ellerini ve yüzünü yıkadı. Ġhtiyar 

kadının kendisine verdiği elbiseyi giydi.    
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Bir lahza sonra muhafızlar geldiler. Onu bu halde görünce fevkalade 

taaccüp ettiler. Zannettikleri gibi karĢılarında güneĢ doğmuĢ… Hiç birisi deminki pis 

çocuğun bu güzel kız olduğuna ihtimal vermek istemiyordu. Fakir ve çirkin bir kız 

halinde semadan nüzul etmiĢ bir peri zannettiler. ġimdi de kendini hakiki surette 

gösteriyor diye düĢündüler. 

Gündüz onlara dedi: 

- Niçin ağzınız açık? ġaĢkın ĢaĢkın bakakaldınız? Beni nereye 

götürecekseniz götürünüz. 

O zaman hepsi de genç kızın ayaklarına düĢtüler ve: 

- Affet, affet dediler. Biz seni izdivaç için sevk etmiyoruz. Belki bu odada 

oturan bir ejderhaya bir yemek olmak üzere götürüyoruz. Kabahatimizi affet. Eğer 

istiyorsan biz seni kurtarırız. Bunun için asılsak da zararı yok. 

Gündüz bundan hiç korkmadı. O hissediyordu ki mahmiye (himaye) eden 

kadının kendi üzerinde bazı gizli tasavvuratı vardır. Bu halde de kaçmaya lüzum 

yoktur. Metin bir sesle dedi ki: 
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- Sizi bir ölüme sevk etmek istemem. Bana kapının anahtarını veriniz ve 

gidiniz. Ben ejderhadan korkmam. Anahtarları aldı, kapıyı açtı. Dehlizi geçti. Büyük 

bir salona dâhil olunca büyük bir divanın üzerine yayılmıĢ olan büyük bir ejderha 

gördü. Evvela biraz korktu. Sonra cesaretini toplayarak ejderhaya birkaç adım 

yaklaĢtı ve: 

- Seni selamlarım padiĢahın oğlu, dedi. GüneĢin validesi tarafından sana 

gönderildim. O sana saadet ve uzun ömürler temenni ediyor.  

Ejderha baĢını kaldırdı. AteĢler saçan gözleriyle genç kıza baktı. Gündüz‟ün 

bütün azayı vücudu titredi. Saçları ürperdi fakat gözlerini indirmedi. Sabit bir nazarla 

ona doğru baktı. Kendi bakıĢının genç kızı korkuttuğunu gören ejderha gözlerini 

çevirdi ve halkalardan ibaret olan vücudunu genç kıza yaklaĢtırmaya baĢladı. 

Etrafında uzun müddet döndü. DolaĢtı. Her hareketi genç kızda bir raĢe(titreme) 

husule getiriyordu. Nihayet Gündüz metanetini takındı. GüneĢin validesinin sözleri 

hatırına geldi. Cesaretle dedi ki: 

- PadiĢahın oğlu, niçin etrafımı dolaĢıyorsun? Eğer beni yemeyi arzu 

ediyorsan vakit geçirmeksizin beni yut. Fakat bir hayvan vücudu içinde bir insan 

ruhu taĢıyorsan güneĢin validesi namına sana emir ediyorum, kabuğundan çık. 

Bu sözler henüz söylenmiĢti ki ejderha kendi üzerinde bir defa döndü. 

Büyüdü ve titredi. Birdenbire bütün sarayı sarsacak bir gürültü ile çatladı. PadiĢah 

tahtı üzerinde bir kere hopladı. Bütün hizmetçiler ne olup bittiğini görmek için her 

taraftan koĢuĢtular. Ejderhanın gömleği yere atılmıĢ kozasının içerisinden 

kurtulmuĢtu. Bir kelebek gibi asil ve kibar tavırlı beyaz yün elbiseli bir delikanlı 

meydana çıkmıĢtı. Yanında güneĢ gibi parlayan bir güzel kız olduğu halde gelenlere 

mütebessimane bakıyordu. PadiĢahla sultan hanım sevinçlerinden kendilerini 

kaybetmiĢ bir halde oğullarını ve gelinlerini kucaklamaya geldiler. Büyük, pek 

büyük bir düğün yapıldı. Bu düğün kırk gün kırk gece devam etti.  

Bütün diğer genç kızlar birçok hediyelerle memleketlerine iade olundular. 
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5.1.86. Kedi ile Papağan 

Eskiden bir kedi ile bir papağan vardı. Bir gün bunlar birbirlerini yemeğe 

davet etmek arzusunu gösterdiler. Sıra kedinindi fakat o pek hasis olduğundan 
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masanın üstüne azıcık süt, biraz balık ve bir tane kurabiye koymuĢtu. Papağan çok 

nazik bir mahlûktu. Lakin kedinin bu davetinden hiçte memnun kalmadı. Sıra 

kendisine geldiği zaman kediye gayet güzel bir yemek sofrası hazırladı. Kuzular 

kızarttı. Meyvelar, çaylar, poğaçalar, kurabiyeler getirdi. Bu kurabiyelerden bir sepet 

içinde beĢ yüz tane vardı. Papağan misafirine hürmet ettiğinden dört yüz doksan 

sekiz kurabiyeyi kedinin önüne ve iki tanesini de kendisine aldı. 

Kedi kuzuyu yedi. Çayı içti, meyvaları yuttu. Poğaçayı sildi süpürdü. Her 

Ģeyi hatta dört yüz doksan sekiz kurabiyeyi de yedi. Sonra papağana dönerek: 

- A, dedi. Karnım doymadı. BaĢka yiyecek yok mu? 

- Ġki tane kurabiyem var. Eğer isterseniz… 

Kedi iki kurabiyeyi de yedi. Sonra patisiyle bıyıklarını silerek: 

- Karnımın hala aç olduğunu hissediyorum. BaĢka yiyeceklerin kalmadı mı?  

Diye sordu. Bundan pek ziyade kızan papağan: 

- Sahiden, diye cevap verdi. Senin gibi obur kimseyi hiç görmedim. Ġstersen 

beni de ye! 

Papağan sözünü bitirmeden kedi bıyıklarını silerek ağzını açtı ve gulup 

gulup gulup onu da yuttu. Papağana iĢ gören ihtiyar bir hizmetçi kadın vardı. Kadın 

kedinin oburluğunu görünce: 

- Sen nasıl benim hanımımı ve kendi hemĢireni yiyorsun? Dedi.  

- Evet, dedi. Senin hanımın fakat benim için bir papağan nedir? ben seni bile 

yiyecek bir iĢtihaya malikim. Gulup, gulup, gulup ihtiyar kadını da yedi. Sonra 

sokağa çıktı. Yolda eĢeğiyle giden bir adama rast geldi. Adam: 

- Biraz öteden git miyav bey, diyordu. Benim acele iĢim var. Sonra eĢeğimin 

ayakları altında ezilirsin, dedi. 

 Kedi: 

- Evet, dedi. Senin eĢeğin fakat benim için bir eĢek nedir? Ben beĢ yüz 

kurabiye yedim. Refikam papağanı yedim. Bir ihtiyar kadını yedim. Öyleyse neden 

seni ve senin eĢeğini yemeyeyim? Gulup, gulup, gulup, eĢeği ile sahibini de yuttu. 

Kedi yoluna devam ediyordu. Biraz uzakta padiĢahın düğün alayına rast geldi. 

Alayın etrafı askerlerle kuĢatılmıĢtı. En arkadan sıra ile yüz tane fil geliyordu. 
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PadiĢah pek iyi kalpliydi. Kediye: 

- Biraz öteden git, miyav bey, dedi. Sonra filler seni ezecek. 

 Kedi: 

- Evet, dedi. Senin fillerin. Fakat benim için filler nedir? Ben beĢ yüz 

kurabiye yedim. Refikam papağanı yedim. Bir ihtiyar kadını yedim. Bir eĢekle 

sahibini yedim. Öyleyse neden seni ve mahiyetini yemeyeyim? Gulup, gulup, gulup 

padiĢahı, sultanı, askerleri ve filleri de yuttu. Yoluna devam etti. Fakat artık eskisi 

gibi hızlı gidemiyordu. Belki karnı pek doymuĢtu. Biraz ötede iki yengece rast geldi. 

Onları da gulup, gulup, gulup yuttu.  

Kedinin karnındakiler içeride geziniyorlardı. Burası pek karanlık bir yerdi. 

PadiĢah bir köĢeye oturmuĢ ve kolunda korkudan bayılan sultanı tutuyordu. 

Ġçindekiler hep birbirlerinin ellerini sıkarak tanıĢtılar. Yengeçler: 

- KardeĢler, dediler. ĠĢe baĢlayalım ve bu cehennem yerden kurtulalım. Ġkisi 

de kırak kırak kırak çalıĢmaya baĢladılar. Kedinin karnında bir delik açtılar. 

DıĢarısının ıĢığı görünür görünmez ikisi de çıktılar. Sonra sıra ile padiĢah, sultan, 

askerler, filler, eĢek ile sahibi, ihtiyar kadın ve papağan çıktılar. Papağanın elinde iki 

kurabiye vardı. Çünkü o iki kurabiyeden fazla yemek istememiĢti. Açgözlü kedi ise 

Ģimdi karnında açılan yaranın acısından ağlayarak kıvranıyor ve oburluğunun 

cezasını çekiyor. 

Çocuk Dünyası, II(84), 4 Temmuz 1334 [4 Temmuz 1918], s.10- 11- 12. 

5.1.87. Su Perisi 

- 1-  

Vaktiyle derin bir çayın kenarındaki değirmeninde yaĢayan bir değirmenci 

vardı. Gerçi çocukları olmamıĢtı. Fakat kendi ve zevcesi pek bahtiyardı. Çoktan beri 

iĢleri yolunda gidiyordu. Değirmenin kocaman çarkı bile meserretle dönüyor, bu 

süratle her gün biraz daha zengin, mesut oluyorlardı. Lakin bu çok devam etmedi. 

Her tarafta büyük bir kıtlık baĢ gösterdi. Bütün saadetlerini, zenginliklerini yavaĢ 

yavaĢ kaybetmeye baĢladılar. Artık hiç kimse değirmene öğütülmek için buğday 

getirmiyordu. Nihayet zavallı değirmenci maiĢetine yegâne medar olan değirmenini 

satmak mecburiyeti karĢısında bulundu.  

Bir yaz sabahı yatağında bütün geceyi uyumadan adeta ızdırap içinde 
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geçirdiği uzun saatlerden sonra kalktı ve dıĢarıya çıktı. Değirmenin yanındaki su 

bendinden geçerken güneĢ tulu ediyordu. Ġlk ateĢin ziyasını çayın berrak hafif 

hıĢırtılarla akan suyuna tevcih etmiĢ orada güya renk renk kıvılcımlar saçarak gözleri 

kamaĢtıran bir nevi pırlantalar tevlit ediyordu. Fakat bu sefer su, pek yabancı ve 

Ģiddetli sesler neĢrederek akıyordu. Değirmenci bunun üzerine telaĢla arkasını 

çevirdi. O zaman gayet güzel bir kadının suyun dibinde mütemadiyen yukarıya doğru 

çıktığımı gördü. Uzun sarı saçları omuzları üstüne dökülmüĢ, tıpkı bir yaĢmak gibi 

güzel, dilber çehresini örtüyordu. Fakat değirmenci bunun katiyen bir kadın 

olmadığını biliyordu. O hiç Ģüphesiz “Su Perisi” idi. O zaman kaçmak kurtulmak 

istedi. Fakat kadının en tatlı ve munis bir seda ile: 

- Kaçma, niçin kaçıyorsun? Dediğini iĢitti.  

Bunun üzerine değirmencinin telaĢı biraz zail oldu, durdu. Kadın tekrar: 

- Biliyorum sen bedbahtsın. Bana çektiğin bütün sefaleti anlat, dedi. 

Kendisine bu kadar tatlılık ile konuĢulduğunu iĢiten değirmenci cesaretlendi, çektiği 

bütün elem ve meĢakkati anlattı. Vaktiyle zengin olduğunu fakat Ģimdi ne yapacağını 

ĢaĢırmıĢ pek ziyade fakru ızdırap arasında yuvarlandığını bir bir söyledi. O yine 

nevaziĢkâr sesiyle devam etti: 

- Müteessir olma! Ben seni evvelkinden daha zengin ve bahtiyar yapabilmek 

iktidarına malikim. Fakat sen de bana evinde ilk doğacak olan mahlûku vermeyi vaat 

etmelisin, dedi. 
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Değirmenci bu kadar cazibedar olan sesleri iĢitmek istemiyordu. Fakat 

zengin olmak istediği için bu kendisine tevcih edilen zenginliği satın alacak bir kedi 

veya köpek yavrusu ile pek ucuz olarak tediye edebileceğini düĢündü ve bunun için 

Su Perisi‟ne kendisinden istemiĢ olduğu Ģartı kabul edebileceğini vaat etti. O da o 

anda su içerisine gömülerek gözden kayboldu. Bundan sonra değirmenci ağır ağır 

yürüyerek evine avdet etmeye baĢladı. Evinin eĢiğinden geçip içeriye gireceği zaman 

hizmetçi kız memnuniyet ve sevinç alametleri izhar eden çehresi ile dıĢarıya çıktı. 

Değirmenci hayretle sordu: 
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- Ne var? Bu memnuniyet neden? 

Hizmetçi: 

- A benim efendim, yeni ve pek güzel bir haber. Bizim hanımın gayet güzel 

bir erkek çocuğu dünyaya geldi.  

Biçare değirmenci birden bu sözleri iĢitince yıldırım ile vurulmuĢ gibi oldu. 

Güzel fakat hain Su Perisi‟ne vermiĢ olduğu vaatten acı acı piĢman oldu. “Ah, keĢke 

kendisini dinlemek ahmaklığında bulunmasaydım.” Odaya o kadar dermansız ve 

mukadder olarak girdi ki zevcesini taaccüp ve hayret içinde bıraktı. Zevcesinin: 

- Küçük yavruya biraz olsun bakmaz mısın? Sualine karĢı sükût ile cevap 

vermesi kadının büsbütün endiĢesini mucip oldu. Yanına yaklaĢarak: 

- Bu kadar güzel bir oğlana malik olduğundan bahtiyar değil misin? Diye 

sordu. O da baĢından geçeni ve söylediği korkunç vaadi anlatmaya mecbur oldu. Bu 

mesele için birçok düĢündü. ArkadaĢları ve küçük yavruyu ziyarete gelen komĢular 

ile görüĢtü, konuĢtu fakat kendisini müĢkülattan kurtaracak bir çare bulamadı. 

Bununla beraber günler geçtikçe artık Su Perisi‟nden hiç konuĢulmuyor ve nihayet 

vakit geçip de çocuk büyüdükçe değirmencinin ailesi bu musibetli vaadi unutmaya 

çalıĢıyordu. 

Bundan sonra her Ģey hakikaten zail olmuĢtu. Hububat değirmene 

mebzuliyetle geliyor değirmenci her teĢebbüs ettiği iĢte muvaffak oluyordu. 

Kasaların sanki kendilerine geceleyin doldukları zannolunuyordu. Çocuk henüz 

yürümeye baĢlamıĢtı ki kendisi evvelkinden daha çok zengin olmuĢtu. Bu kadar 

zengin olduğu halde yine bahtiyar değildi. Çünkü bütün gayretlerinin hilafına olarak 

Su Perisi‟ne vermiĢ olduğu vaadi unutamıyordu. Değirmenci çayın yanından her 

geçtiği zaman derinliklerden belki bir Ģey çıkar zannı ile pek ziyade korkuyordu. 

Oğluna da katiyen oraya yaklaĢmamasını tembih ediyor “Oğlum dikkat et çünkü eğer 

bir defa oraya dokunacak olursan, kocaman bir el çıkacak ve seni alıp suyun dibine 

çekecek.” diyordu. Bu sözleri iĢiten çocukta korkuyor hiç o taraflarda oynamıyordu. 

Seneler geçti. Çocuk yürüdü fakat hiçbir Ģey zuhur etmedi. Bunun için 

değirmenci de müsterih oluyor, artık tehlikenin geçtiğini söylüyordu. Bununla 

beraber müdebbirane düĢünerek kendisi gibi oğlunun ne bir değirmenci olmasını ve 

ne de su kenarında yaĢamasını istemiyordu. ĠĢte bu düĢünce üzerine iyi bir niĢancı 

olsun diye bir av bekçisinin yanına yolladı. Çocuk gayet zeki olduğundan az 
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zamanda maharet kesbetti. Bilahira oraya yakın bir Ģehre ikamet eden büyük bir 

emlak sahibi zengin bir zat kendisini hizmetine av bekçisi olmak üzere aldı. 

Bu Ģehirde gayet genç ve güzel iyi kalpli bir kız vardı. Genç avcı bunu sevdi 

ve ona zevcesi olmasını teklif edince kız muvafakat etti. Zengin zat bu yeni haberi 

iĢittiği zaman kendilerinin ikameti için akareti üzerinde bir küçük ev vereceğini 

söyledi. Onlarda razı oldular ve bahtiyarane yaĢamaya baĢladılar. 

- 2- 

Bir gün genç avcı bir geyiği takip ediyordu. Hayvan ormanlardan ayrıldı, 

tarlalara doğru kaçtı. Genç adam onu takip etti ve tek bir kurĢun ile devirdi. Avcı 

geyiği yüzdü. Parçaladı. Sonra kirlenen ellerini yıkamak için orada çimenler arasında 

akan dereciğin yanına gitti. Yaptığı iĢin vermiĢ olduğu dalgınlık ile bu derenin 

babasının yanından geçen çayın aynı olduğunu hiç aklına bile getirmedi. Ellerini su 

içerisine henüz daldırmıĢken Su Perisi dipten yükseldi dehĢetli bir tebessüm izhar 

ederek üzerine atıldı. Kolları ile kucaklayarak suyun dibine sürükledi. Sonra dalgalar 

onun üzerini örttü ve her Ģey yine eski sükûnetine dâhil oldu. 

AkĢam olup da avcının evine avdet etmediğini gören zevcesi büyük bir 

merak ve endiĢeyle onu aramak için dıĢarıya çıktı. Değirmencinin Su Perisi‟ne 

kazara vermiĢ olduğu o musibetli vaatten kendisine birçok kere bahsedilmiĢti. Bunun 

için korktu. Derenin yanına gitti. Birçok zaman sahil boyunca dolaĢmaya baĢladı. 

Biraz sonra geyiğin parçalarını ve suyun kenarında zevcinin tüfeğini gördü. Artık o 

zaman zevcinin baĢına gelen felaketin vukua geldiğini anlamıĢtı. Bunun üzerine 

birkaç saat durdu. Ellerini havaya kaldırdı. Su Perisi‟ni merhamete getirmek için 

dualar ederek ağlıyordu. Suyun etrafında dolaĢarak büyük ricalar ve istirhamlar ile 

kocasını istiyordu. Fakat hiçbir cevap alamıyor su yine mutadı vecih ile Ģırıl Ģırıl 

sakit ve sakin akıyordu. 

Nihayet genç kadın mukadder, yorgun bir halde derenin kenarında uzandı, 

uyudu. Biraz sonra garip bir rüya gördü. Rüyada kendisini bir dağın dibinde buldu. 

Sonra kayaların, çamlıkların, böğürtlenlerin arasından dağa tırmanmaya baĢladı. 

Yağan yağmur suratını kamçılıyor, esen rüzgâr uzun saçlarını harekete geçiriyordu. 

Fakat dağın tepesine eriĢtiği zaman büsbütün baĢka bir manzara karĢısında bulundu. 

Gök mavi, hava ılıktı. Daracık bir yol yeĢillikler ve çiçekler ile tezyin edilmiĢ dağı 

takip ederek bir ovaya uzanıyordu. O bu yoldan indi. Güzel yapılı fakat küçük bir 
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kulübeye vasıl oldu. Açık olan kapısına doğru ilerledi. Orada saçları ağarmıĢ 

kendisine lütuf ile bakan bir ihtiyar kadın gördü. Fakat ona yaklaĢıp konuĢacağı 

esnada uyandı.  

O zaman gün doğmuĢtu. Etrafına tepelere bakındı. Fakat ne kadar tuhaf! 

Bütün bu Ģimdi karĢısında bulunduğu manzara rüyasında gördüğü kadar hakiki bir 

müĢahebet arz ediyordu.  Bunun üzerine hiç tereddüt etmeden kalktı. Dağa doğru 

ilerlemeye baĢladı. Tesadüf ettiği, gördüğü her Ģey rüyasındakinin aynıydı. Çamlıklar 

arasından kayalıkları tırmandı. Sonra zirveye vasıl olduğu zaman sahne değiĢmiĢti. 

Kendisinin aĢağısında çiçekler ile mezin çayırlıklar uzanıyor, onlar arasında küçük 

kulübeciği de müĢahede ediyordu. Dar yoldan bütün sürati ile indi. Nefes nefese 

gelmiĢ bir halde açık olan kapının önünde durdu. Ġçeride saçları ağarmıĢ olan kadın 

oturuyordu. Kendisini görür görmez hüsnü kabul etti. Yanına oturttu. Sonra ona 

dönerek: 

- Senin galiba büyük bir keder ve musibetin var. Yoksa böyle olmasaydı 

ihtimal benim bu tenha neĢin kulübemi gelip ziyaret etmezdin, dedi. 

Genç kadın ona baĢından geçen her Ģeyi ağlaya ağlaya anlattı. O zaman 

ihtiyar kadın: 

- Biçare evladım, sen cesur ol, gayret göster. Ben senin imdadına geleceğim. 

ġu altın tarağı al. Kamer bedir haline gelip tulû ettikten sonra derenin yanına git, 

otur. Uzun saçlarını taramaya baĢla. Tarayınca tarağı suyun kenarına bırak ve bekle, 

dedi. 

Avcının zevcesi ihtiyar kadına bütün kalbiyle teĢekkürler ettikten sonra 

ayrıldı. Acele ile dağdan aĢağı indi evine gitti. Ay bedir haline geldiği zaman dereye 

yollandı. Orada oturarak uzun saçlarını taramaya baĢladı. ĠĢi bitince tarağı derenin 

kenarına koydu ve kalbi heyecan içinde beklemeye baĢladı. Az zaman zarfında su 

galeyana ve dalgalanmaya baĢladı. Bir mevce yükseldi. Altın tarağı alıp götürdü. 

Dibe gider gitmez sular dağıldı. Onların arasından avcının baĢı göründü. Kederli 

çehresini zevcesine tevcih etti. Fakat yeniden gelen bir dalga onu örttü. Biraz sonra 

her Ģey eski sükûnete avdet etti. 

Zavallı kadın pek meyus bir halde için için ağlayarak evine döndü. Fakat 

geceleyin evvelki rüyayı tekrar gördü. Bunun üzerine Ģafak sökmeden kalktı. Dağa 

yollandı. Gördüğünü ihtiyar periye anlattı. Ġhtiyar kadın kendisini birinci sefer gibi 
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teselli ettikten sonra ona bir altın düdük verdi ve: 

- ġu düdüğü al. Yine kamer bedir haline geldiği zaman suyun sahilinde otur. 

Bildiğin en latif Ģarkılardan birini çalmaya baĢla. Bitirdikten sonra onu bırak ve 

bekle, dedi. 

Genç kadın tamamıyla perinin söylediğini yaptı. Derenin yanına henüz 

düdüğü bırakmıĢtı ki su birden galeyana baĢladı ve mevce gelerek onu aldı. Biraz 

sonra sular yarıldı. Avcı vücudunun yarısına kadar yükseldi. Bedbaht zevcesine 

kollarını uzattı. Fakat nafile! Bir dalga onu yine örttü, dibe yolladı ve her Ģey eski 

sükûnetine rücu etti. 

Ġkinci defa olarak kadın evine acı acı ağlayarak avdet etti. Geceleyin eski 

rüya yine kendisini ziyarete geldi. Bunun üzerine fecirden evvel uyandı. Doğru 

dağdaki kulübeye gitti. Hikâyesini anlattı. O zaman ihtiyar peri ona: 

- Bu çıkrığı al. Ayın bedir haline gelmesini bekle. Sonra derenin kenarına 

oturmaya git ve eğin doluncaya kadar ör. ĠĢin bitince çıkrığı suyun yanına bırak ve 

bekle, dedi. 

Kadın bu seferde büyük teĢekkürlerle periden ayrıldı. Kamerin bedir haline 

gelmek için geçen zaman kendisine pek uzun göründü. Bir gece vakit muin gelince 

kalktı. Kalbi heyecanla yerinden kopacak gibi atıyordu. Derenin kenarına gitti ve 

ihtiyar perinin söylediklerini harfi harfine ifa etti. Biraz sonra kuvvetli bir dalga 

yükseldi. Çıkrığı alıp götürdü. Sonra sular dağıldı. Avcının baĢı, bütün vücudu tekmil 

su üstüne çıktı. ġimĢek kadar seri bir hareketle sahile atıldı. Zevcesinin elini 

yakaladı. Beraber kaçmaya koyuldular.  

Derenin suları büyük bir uğultu ve inilti ile yükseldiler. Takip ve tutmak için 

üzerlerine dökülüp yayıldılar. Fakat sular onları kavrayacağı sırada zevç ve zevce 

kurbağalara tahavvül etmiĢlerdi. 

 ĠĢte bu suretle Su Perisi‟nin iktidarı tükenmiĢ, bir Ģey yapamamıĢtı. Sular 

tekrar yataklarına çekildi ve evvelki gibi kuru toprak göründü. Kurbağalarda eski 

Ģekillerine rücu ettiler. Avcı ve zevcesi memnuniyetle evlerine avdet ettiler. ĠĢte 

bundan sonra rahat ve asude bir hayat geçirdiler. 

Çocuk Dünyası, II(85), 18 Temmuz 1334 [18 Temmuz 1918], s.11- 12- 13- 

14. 
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5.1.88. Sansarın Hikâyesi 

Vaktiyle ihtiyar bir kadının canı muhallebi istemiĢ. Ġki okka süt alarak rafa 

koymuĢ. Kendisi yukarıya çıkarak pirinç ayıklamaya baĢlamıĢ. Çıkalı bir çeyrek saat 

olmamıĢ ki aĢağıda bir gürültü kopmuĢ. Ġhtiyar kadın koĢarak aĢağıya inmiĢ. Bir de 

ne görsün? Süt tenceresi devrilmiĢ, sütlerin yarısı içilmiĢ, yarısı da etrafa saçılmıĢ. 

Kadın hırsızın kim olabileceğini düĢündüğü sırada rafın üzerinde bir sansar kuyruğu 

görmüĢ. Kendi kendine “Dur hele seni çapkın sansar, sen Ģimdi gelir kuyruğunu 

ararsın.” demiĢ. 

Birkaç saat sonra sansar cenapları teĢrif ederler. Ağlayarak “Aman koca 

karı, canım koca karı, kuyruğumu ver.” diye yalvarır. Koca karı: 

 - Seni gidi kâfir sansar seni benim sütümü döktün de bir de utanmadan 

benden kuyruk istiyorsun öyle mi? Defol buradan. Bir daha gözüm seni görmesin” 

diye cevap vermiĢ.  

Sansar: 

- Aman nineciğim ver kuyruğumu tavuklar bundan sonra benden 

korkmayacaklardır. 

Koca karı merhamete gelip: 

- Hadi öyleyse sütlerimi getir de al kuyruğunu, demiĢ. 

Sansar koĢar koyuna: 

- Kuzum koyun kardeĢ bana süt ver.  

Koyun: 

- Sütü ne yapacaksın? 

Sansar: 

- Nineye vereceğim. Nine kuyruğumu verecek. Ben de sılaya gideceğim. 

Koyun: 

- Bana çimen getir de sana süt vereyim.  

Sansar koĢar tarlaya: 

- Aman tarla bana çimen ver. 
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Tarla: 

- Çimeni ne yapacaksın? 

Sansar: 

- Koyuna vereceğim. Koyun süt verecek. Sütü nineye vereceğim. Nine de 

bana kuyruğumu verecek. Ben de sılaya gideceğim. 

Tarla: 

- Bana su getir de sana çimen vereyim. 

Zavallı sansar yine koĢmaya baĢlar. Dereye gelir: 

- Aman dere bana su ver, der. 

Dere: 

- Suyu ne yapacaksın? 

Sansar: 

- Tarlaya vereceğim. Tarla çimen verecek. Çimeni koyuna vereceğim. 

Koyun bana süt verecek. Sütü nineye vereceğim. Nine de bana kuyruğumu verecek. 

Ben de kuyruğumu alıp sılaya gideceğim. 

Dere: 

- Güzel oyuncu kızlar getirir, karĢımda oynatırsan veririm. 

Sansar oyuncu kızlara koĢar: 

- Kuzum hanım kızlar, derenin karĢısında biraz oynayınız. 

Kızlar: 

- Peki, oynarız ama derler. Kırmızı püsküllü patik isteriz. 

Zavallı sansar koĢmaktan yorgun yine koĢar patikçiye. 

Patikçi: 

- Patiği ne yapacaksın? 

Sansar: 

- Kızlara vereceğim. Kızlar oynayacaklar. Dere görüp bana su verecek. 

Suyu tarlaya vereceğim. Tarla bana çimen verecek. Çimeni alıp koyuna vereceğim. 
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Koyun bana süt verecek. Sütü alıp nineye götüreceğim. Nine bana kuyruğumu 

verecek. Ben de kuyruğumu alıp sılaya gideceğim. 

Patikçi: 

- Peki, der. Bana yumurta getir de vereyim.  

Sansar koĢar tavuklara. Bana yumurta verin. Bir daha size gelmem, der.  

Tavuklar: 

- Bize arpa ver de verelim. Yoksa vermeyiz, derler.  

Sansar: 

- Ben de öyleyse sizi yerim, der.  

Tavuklar: 

- Yağma yok. Biz kuyruksuz sansardan korkmayız, derler. 

Zavallı sansar yine koĢmaya baĢlar. Nihayet arpacıya da derdini söyledikten 

sonra arpacı beĢ kuruĢ ister. Zavallı sansar yorgunluktan düĢecek gibi sallana sallana 

sarrafa gider. Ağlamaya baĢlayarak derdini döker. Neyse sarraf merhamete gelerek 

beĢ kuruĢ verir. Sansar pek çok teĢekkür ederek parayı arpacıya verir. Arpayı alır 

tavuğa verir. Tavuk yumurtayı verir. Yumurtayı alır, patikçiye verir. Patikçi patikleri 

verir. Patikleri kızlara verir. Kızlar derede oynar. Dere su verir. Suyu tarlaya verir. 

Tarla çimen verir, çimeni koyuna verir. Koyun süt verir. Sütü koca karıya götürür. 

Koca karı sütü alır: 

- Seni çapkın külhani seni, bir daha hırsızlık et de bak kuyruğunu veriyor 

muyum, diye kuyruğu verir. Sansar kuyruğu alır. Arkasına bile bakmadan kaçar. Bir 

daha da hiç kimsenin malına el sürmemeye yemin eder 

Çocuk Dünyası, II(86), 1 Ağustos 1334 [1 Ağustos 1918], s.5- 6. 

5.1.89. Nihayetsiz Bir Hikâye 

Vaktiyle padiĢahlardan biri hikâyeye pek ziyade meraklıydı. PadiĢahın 

icrayı hükümet ettiği esnada hikâye kitapları daha basılmamıĢtı. ĠĢte bunun için 

padiĢaha hikâyeler adamları tarafından söyleniyordu. Kendisi hikâyeleri sabahtan 

akĢama kadar dinler ve hitamında pek çok canı sıkılırdı. Arzusu üzerine bir hikâye 

biter bitmez diğerleri baĢlamak üzere hazırlanırlardı. Fakat bazı hikâyesiz 

zamanlarda olurdu. Bu vakit padiĢah pek hiddetli bulunurdu. 
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Bir gün canı sıkılarak böyle kısa kısa söylenen hikâyelere bir nihayet 

vermek istedi ve bana her kim olursa olsun, nihayetsiz bir hikâye söyleyecek olursa 

ben öldükten sonra padiĢah olacak ve kızımı nikȃhla alacaktır. Fakat yine her kim 

olursa olsun söylediği hikâyeye bir nihayet verecek olursa hapse konulacak ve bir 

daha oradan çıkamayacaktır, dedi. 

Sultan hanım pek güzel kızlardandı. PadiĢahlık ise Ģüphesiz pek tatlıydı. 

Bunlara malik olmak için uzak ve yakından asil ve kibar adamlar hikâyeleriyle 

geldiler. Birincisi sabahtan akĢama kadar söyledi. Ġkincisi üç gün söyledi. Fakat 

nihayete gelmiĢlerdi. Üçüncüsü dört gün düĢünmeden söyledi. Fakat beĢinci gün 

daha fazla düĢünemiyordu. Nihayet kekeleyerek durdu. 

PadiĢah sordu: 

- Hepsi bu mu? Hadi geç. Genç asil bir söz söyleyemedi. Hapse atınız, diye 

padiĢah bağırdı. Diğeri gelsin.  

Diğer biri gelerek hikâyesine baĢladı. Günlerce söyledi, haftalarca söyledi. 

Nihayet bir noktaya geldi ve durdu. O da diğerleri gibi hapse gönderildi. Bundan 

sonra daha birçok kimseler gelmiĢlerdi. Bazısı haftalar, bazısı aylarca söylemiĢti. 

Fakat hikâyelerine hep nihayet veriyorlardı ve hepsi de hapse konulmuĢtu. Bu 

meseleden padiĢahın pek çok canı sıkılmaya baĢlamıĢtı. Her gelen söylüyor, nihayet 

duruyorlardı. Hikâye anlatanlar hapse tıkılmıĢlardı. Hikâye söyleyecek kimse yoktu. 

Her gelen sultan hanıma ve saltanata kavuĢmayı düĢünmüĢtü. Kimse hapishaneyi 

hatırına getirmemiĢti. Bunun üzerine hikâyesiz kalan padiĢah bir, iki, üç gün bekledi. 

Haftalar geçti. Kimse hikâye söylemeye gelmiyordu. PadiĢah sabırsızlık içinde 

kıvranıyordu. Hikâye istiyordu. Nihayet düĢündüğü bir plan ile herkesi hapisten 

çıkaracak ve birer defa daha müsaade verecekti. Fakat o esnada gelen bir genç bu 

vakıaya mani olmuĢtu. Gerçi bu adam asil bir kimse değildi. Fakir bir çiftçinin 

çocuğuydu. PadiĢahın sarayına pek yakın yerde yaĢadıklarından padiĢah fakir genci 

tanıyordu. Onu görünce: 

- Ne var? Ne istiyorsun? Diye sordu. Genç adam Ģu cevabı verdi: 

- Bir hikâye anlatmaya geldim. Evet. Nihayetsiz bir hikâye. 

PadiĢah: 

Mümkündür, diye sabırsızlıkla bağırdı. Ümit eder misin ki birçok Ģehzadeler 
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ve asil adamlardan daha iyi söyleyesin? 

Genç fakir: 

- ÇalıĢmaya hazırım, diyebildi.  

PadiĢah sevinçle: 

- Öyleyse hemen baĢla! Fakat hatırında olsun ki durduğun zaman hapse 

gideceksin‟ 

Fakir çiftçi gülümsedi ve: 

- Bir sualim var padiĢahım, dedi.  

PadiĢah: 

- Nedir? Diye sordu. 

- Nihayetine kadar dinlemeye söz verir misiniz? 

- Evet, evet. Sen yalnız baĢla. 

Genç fakir baĢladı: 

Vaktiyle padiĢahlardan biri bir ambar inĢa ettirmiĢti. Burası dünyanın en 

büyük bir ambarıydı. Bunun geniĢliğini kat etmeye saatler ve uzunluğunu kat etmeye 

günler lazımdı. Bir kimse ambarı ancak haftalarla tamamen dolaĢabilirdi. Bununla 

beraber padiĢahın emri ile her tarafa buğday ekilmiĢti. Kilometrelerle mesafeler 

yazın sapsarı buğday tarlalarıyla kaplanmıĢtı. Hiçbir Ģey görünmüyordu. Yalnız 

buğday her tarafı kaplamıĢtı. Buğday kemale erdikten sonra padiĢah bütün bunları 

evvelce inĢa ettirdiği ambara koydurdu. Fakat ambar dolmuĢtu. Diğer sene yine aynı 

iĢ yapıldı. Tekrar buğdaylar ambara konuldu. Fakat hala ambar dolu değildi. Seneler 

… Seneler… Tekrar buğday ekildi. Ambara yığıldı. Fakat ambar dolmamıĢtı. 

Nihayet padiĢah öldü. Ambar hala boĢtu. PadiĢahın oğlu tahta geçti ve her tarafa 

buğday ektirdi. Onları da ambara koydu. Hala ambar tamamıyla dolmamıĢtı. Birçok 

senelerden sonra padiĢah öldü. Fakat ambar dolu olmamıĢtı. 

PadiĢahlar birbirini takip etti. Hepsi de aynı iĢi yaptırıp buğdayları 

toplattılar. Ambara koydular. Ambar tamamıyla doldurulamamıĢtı. Nihayet onuncu 

padiĢah ambarı ağzına kadar doldurmaya muvaffak olabilmiĢti. PadiĢahın emriyle 

bütün ambarın kapıları kapandı ve her pencere iyice kapatıldı. Sabırsızlıkla birden 

bire padiĢah hemen bağırdı: 
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- Dünyada bu kadar buğday hiç yoktu. Hiçbir deliği yok muydu? 

Fakat mağrur padiĢah hata etmiĢti. Ambar etrafının bir köĢesinde büyücek 

bir toplu iğne baĢı kadar bir delik vardı. ĠĢte bu kâfiydi. Bir gün aç bir karınca 

ambarın köĢesinde geziniyordu. Nihayet deliği gördü ve içeri girdi. Delik tamam yol 

verecek kadar büyüklükteydi. Karınca içeri girdi ve bir buğday tanesi alarak çıktı. 

 O çıktıktan sonra diğer bir karınca içeri girdi ve bir buğday tanesi alarak 

çıktı. 

 Bu da çıktıktan sonra baĢka bir karınca içeri girdi ve bir buğday tanesi 

alarak çıktı. 

Sonra bu da çıktı. BaĢka bir karınca içeriye girdi ve bir buğday tanesi alarak 

çıktı. 

Sonra diğer bir karınca içeriye girdi ve bir buğday tanesi alarak çıktı. 

Bütün gün genç fakir hikâyesine Ģu suretle devam ediyordu: sonra diğer bir 

karınca içeri girdi ve bir buğday tanesi alarak çıktı. Sabahleyin tekrar hikâyesine 

baĢladı. Sonra diğer bir karınca içeriye girdi ve bir buğday tanesi alarak çıktı. Her bir 

karınca içeriye girerek bir buğday tanesi getirmiĢtir. “Sen hikâyene devam et!” diye 

padiĢah sabırsızlıkla bağırdı. Genç çocuk “Hayır hayır!” dedi. Büyük bir tepe otlarla 

kaplanmıĢtı. Bunun üzerine hikâyesine devam etti. Sonra diğer karınca içeri girdi ve 

bir buğday tanesi alarak çıktı. Ġlah, ilah… 

PadiĢah büyük bir sıkıntı ile tekrar sordu: 

- ġüphesiz hepsi ambardan içeri girip bir buğday tanesi çıkarmıĢlardır. 

Genç hikâyeci: 

- Doğru, dedi. ġimdi tekrar hepsi gidiyorlar. Devam etti. Sonra diğer bir 

karınca içeri girdi ve bir buğday tanesi alarak çıktı. Ġlah… 

Haftalarla sabahtan baĢlayarak hep böyle sözleri iĢiten padiĢah hakikaten 

sıkılmaya baĢlamıĢtı. Dayanamayarak tekrar sordu: 

- Karıncalar çok yaĢamazlar. ġüphesiz hepsi ölmüĢtür? 

Genç cevap verdi: 

- Doğru onlar öldüler. ġimdi onların yerlerini çocukları tutuyor. Bu böyle 

hep intikal ile gidecek. Sonra diğer bir karınca: 
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-“Dur!” diye padiĢah bağırdı. O sözleri bırak. Hikâyeye devam et.  

- Hayır padiĢahım. Burası benim hikâyemin mühim bir kısmıdır. Onu 

söylemeden devam edemem. Hem vaadiniz mucibince nihayete kadar 

dinleyecektiniz ve tekrar devam etti. Sonra diğer bir karınca içeri girdi ve bir buğday 

tanesi alarak çıktı. 

*********** 

PadiĢah çar ve naçar dinliyordu. Aylar bu suretle geçti. Nihayet sabırsızlıkla 

patlayarak: 

- “Dur” diye bağırdı. Hiçbir kelime daha söyleme. Kızımı al, tahtı al, her 

Ģeyi al. Fakat bir daha karınca veya buğday diye bana hiçbir kelime söyleme.  

Nihayet hikâyesinin tevkifine fakir genç razı olmuĢtu. Ġlk iĢi hapisten 

adamları çıkartmak oldu. Sonra güzel sultanla izdivaç ederek mesut oldular. Fakat 

padiĢahlığı kayınpederinin vefatından evvel almadı. 

Çocuk Dünyası, II(86), 1 Ağustos 1334 [1 Ağustos 1918], s.7- 8- 9- 10- 11. 

5.1.90. Altın 

Eski Yunanistan‟a tabi Phrygia hükümetinin kralı olan Midas gayet adil bir 

hükümdar olup tebasına çok iyi muamele ederdi. Kendisinin Viyolet isminde güzel 

ve terbiyeli bir kızı vardı. Midas onu pek ziyade severdi. Bu kadar iyi tabiatlı olan 

Midas‟ın Ģayanı nefret yalnız bir tabiatı vardı ki o da altına tapmasıydı. Evet. Midas 

altını dünyada her Ģeyden ziyade severdi. Hatta kızı küçük Viyolet‟ten bile. O daima: 

- Dünyada benim için saadet dokunduğum her Ģeyin altına tahavvül 

edivermesidir, derdi. 

Bir gün yine bu temenniyatını tekrar ederken mütebessim çehreli genç bir 

Ģahıs, Ģüphesiz harikulade bir mahlûk olacak çünkü Midas onun girdiğini 

görmemiĢti, gözüne göründü. 

- Artık bahtiyar ol Midas, yarın güneĢin doğmasıyla beraber her 

dokunduğun Ģeyi altın yapabileceksin, dedi ve baĢka bir kelime ilave etmeksizin 

kayboldu.  

Midas o geceyi pek fena geçirdi. Humma nöbetleri içinde güneĢin ilk 

ıĢıklarını bekledi. Sabahleyin aydınlığın yatak odasının tül perdeleri arasından 
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girmeye baĢladığını görünce hemen yerinden fırladı. Odada her rast geldiği Ģeye 

dokunarak dolaĢmaya baĢladı. Yatağının sütunlarından birine elini sürer sürmez 

mermer sütun birdenbire Midas‟ın gözleri önünde sapsarı olarak parlamaya baĢladı. 

O koca mermer bir altın sütun olmuĢtu. Midas rüya görmediğine emin olabilmek için 

önünde bulunan masanın üzerinden büyük bir kitap alarak sayfalarını çevirmeye 

baĢladı. Bu beyaz yapraklı kitap Midas‟ın eline geçer geçmez altın varaklı bir 

mecmua haline gelmiĢti. Midas bu hal karĢısında memnuniyetinden ne yapacağını 

bilemiyordu. Bir çocuk gibi koĢarak ve sıçrayarak doğru sarayın bahçesine çıktı. 

Bahçe latif gül ağaçlarıyla süslenmiĢti. Midas bu gül ağaçlarının arasında rast geldiği 

güllere dokunarak dolaĢmaya baĢladı. Çiçeklerde yukarıdaki eĢya gibi altına tahavvül 

ettiklerini görünce sevinci nihayet dereceyi buldu. Bu keyifli sabah gezintisi 

iĢtihasını açmıĢ olduğundan biraz kahvaltı etmek üzere doğru yemek salonuna girdi. 

Küçük Viyolet daha gelmemiĢti. Pederi kendisini araĢtırdı. Sonra küçük 

Viyolet çehresi yaĢlarla ıslanmıĢ olarak geldi. Eteğinde biraz evvel pederinin 

temasıyla altına tahavvül etmiĢ bir kucak gül vardı. Üzüntülü bir sesle: 

- Ah babacığım, ne felaket! Güzel güllerimiz solmuĢ. Ötekilerin hepsi de 

bunlar gibi sapsarı. Hiç kokuları kalmamıĢ. Hem yaprakları da o kadar sertleĢmiĢ ki 

koklarken zavallı burnuma batıyorlar, diyerek ağlamaya baĢladı. Midas hakikati 

Viyolet‟e söylemeye cesaret edemeyerek onu teselliye baĢladı. 

- Ağlama yavrum! Dedi. Hadi otur da sütünü iç. Birkaç saat sonra solacak 

adi bir güle böyle daima aynı tazeliği ile kalacak olan altın bir gülü tercih etmelisin 

evladım, diyerek masanın kenarındaki iskemlelerden birine oturdu ve yemeğe 

baĢladı. Fakat heyhat! Ağzına götürdüğü bir kaĢık süt dudaklarına dokunur 

dokunmaz erimiĢ bir altın haline geldi. Sonra katılaĢtı. Bu halden ürken Midas 

dehĢetle bağırdı… 

Bu sesi iĢiten Viyolet henüz yaĢı kurumamıĢ olan gözlerini pederine 

çevirerek: 

- Ne var babacığım? Bir Ģey mi oldu, diye sordu. 

Kral ruhunun bütün yeisi ile: 

- Hayır, evladım. Hayır. Hiçbir Ģey yok. Sen soğumadan sütünü iç, diye 

cevap verdi. O zaman Midas önünde bulunan beyaz ve piĢkin ekmeklerden birini 

yakalayarak ikiye böldü. Fakat Midas‟ın böldüğü bu beyaz ve sıcak ekmek derhal 
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parlak ve ağır iki parçaya tahavvül etti. Bu kıymettar iki altın külçesi dahi Midas‟ın 

parmakları arasından kayarak masanın üzerine düĢtüler. Bu sefer Midas‟ın gözleri 

tabakta iĢtiha aver bir surette dizilmiĢ olan nefis elmalara dikildi. Midas onları 

oradan alıp yemeye bir türlü cesaret edemiyor, onların da dudaklarına temas ile altına 

tahavvül edeceğinden korkuyordu. Bir müddet böyle tereddütler içinde kaldıktan 

sonra nihayet Midas elmalardan birini Ģiddetle kaparak altın olmadan evvel 

yutabilmek emeliyle süratle ağzına götürdü. Fakat zavallı Midas‟ın diĢleri sert bir 

maden külçesine tesadüf etmiĢti. O vakit Midas kederinden dehĢetle bağırarak 

yerinden fırladı. Pederinin bu ızdırabından müteessir olan Viyolet Ģefkatle yerinden 

sıçrayarak gelip pederini teselli etmek üzere küçük kollarıyla onun dizlerine sarıldı. 

Midas kızının bu derece rikkat kalbinden müteessir olarak onu kucaklamak 

üzere eğildi. Fakat heyhat! Midas‟ın dudakları Viyolet‟in alnına temas eder etmez 

çocuğun gül gibi olan çehresi derhal altına tahavvül ettiler. Viyolet‟in bütün vücudu 

pederinin kolları arasında sert ve ağır müteharrik kalmıĢtı. ġimdi Viyolet altın bir 

heykelden baĢka bir Ģey değildi. Midas teessürün son derecelerine gelmiĢti. 

DehĢetinden gözleri yerinden fırlamıĢ saçları dimdik olduğu halde kolları arasında 

birdenbire altına tahavvül ediveren sevgili kızının heykelini temaĢa ediyordu. Oh, 

yarabbi. Midas Ģimdi Viyolet‟i hali aslisine getirebilmek iktidarına haiz olsaydı. 

Fakat heyhat! Kızının karĢısında duran altın heykeline karĢı hiçbir Ģey 

yapamamaktan mütevellit bir acizlikle üzüntüden saçlarını yolmaya baĢladı. O Ģimdi 

altından artık nefret ediyordu. Evvelce dünyada altından daha kıymetli hiçbir Ģey 

tasavvur edemezken Ģimdi etrafındaki bütün eĢyayı bilhassa sevgili kızı Viyolet‟in 

altına tahavvül etmiĢ bir heykelinden baĢka bir Ģey olmadığını gördükçe bu 

manzarayı temaĢaya tahammül edemeyerek bir müddet gözlerini kapadı. 

Midas gözlerini açtığı zaman karĢısında önce kendisine her Ģeyi altın 

yapmak iktidarını vermiĢ olan genç adamı gördü. Midas ona yalvarmak, dokunduğu 

Ģeyleri altın yapmak arzusundan vazgeçtiğini beyan etmek fakat buna mukabil 

kendisine bu altına tahvil ettiği eĢyayı hali aslisine irca edebilmek iktidarını 

bahĢetmesini rica etmek istedi. Fakat buna bir türlü muvaffak olamıyordu. 

Heyecanından ve korkusundan dili tutulmuĢtu. Sonra genç adam sanki 

Midas‟ın kalbinden geçen Ģeyleri anlamıĢ gibi söze baĢladı: 

- Ey Midas, görüyorum ki bugün dünkünden ziyade uslusunuz ve 
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zannederim ki artık altına muhabbet hissinden kurtulmak istersiniz. Eğer öyleyse 

ormanın kenarından geçen ırmağa gidip yıkanınız. Beraberinizde bir de testi götürüp 

ırmaktan doldurunuz. Eğer nedametiniz hakiki ise altına tahvil ettiğiniz eĢya üzerine 

o testinin suyundan serperseniz onlar yine hali aslilerine rücu ederler, diyerek 

kayboldu. ġahsı meçhulün kaybolmasını müteakip Midas elinin temasıyla altına 

tahavvül etmiĢ olan bir testi alarak doğruca ırmağa gitti. O kadar acele ediyordu ki 

elbiselerini bile çıkarmaya vakit bulamadan ırmağa girdi. Irmağın berrak suyuyla 

dolan altın testinin toprak bir testiye tahavvül ettiğini gören Midas pek ziyade 

sevindi. Irmaktan çıkar çıkmaz süratle saraya gitti.  

Midas Ģüphesiz en evvel sevgili kızını hali aslisine irca etmekle iĢe baĢladı. 

Filhakika Midas testinin suyundan heykele bir iki defa serpince heykel derhal küçük 

Viyolet‟e tahavvül etti. Sonra her ikisi beraber bahçedeki gülleri sulamaya gittiler. 

Biraz evvel güneĢin ıĢıkları altında parıldayan sarı, camit(donmuĢ, cansız) güller 

sihirli suyun temasıyla derhal hakiki güle tahavvül ederek etrafa latif kokular neĢre 

baĢladılar. Pederi sulamakla meĢgul iken bunların hali aslilerine tahavvül ettiğini 

gören küçük Viyolet sevincinden pederinin etrafında koĢup sıçramaya baĢladı. Bir 

gülfidanından diğerine koĢuyor ve sevgili güllerini öpüyor, kokluyordu. 

Midas artık her dokunduğu Ģeyi altın yapmak kudretinden mahrum kalmıĢtı 

fakat bu mahrumiyetten hiç müteessir olmadı. Çünkü o bizzat bu hissin acısını 

çekmiĢti. 

Çocuk Dünyası, II(87), 22 Ağustos 1334 [22 Ağustos 1918], s.8- 9- 10- 11- 

12. 

5.1.91. Kurt, Koyun, Kaz ve Ördek 

Vakti zamanında bir koyun, bir kaz ve bir ördek vardı ki yekdiğerinden pek 

güzel anlaĢarak yaĢıyorlardı. Bunların pek yakınındaki ormanda da bir kurt vardı. Bir 

gün üç arkadaĢ kendilerine bir ev inĢa etmek istediler. Ördek ormana giderek yosun 

yapraklar topladı. Kendisine güzel bir ev yaptı. Kaz da ördek gibi ormana giderek 

yaprak, yosun, çalı, çırpı topladı. O da kendisine bir ev yaptı. Fakat koyun düz 

tahtaları çekiçle çivileyerek kendisine pek sağlam bir hane meydana getirdi. Bu evin 

çatısının üzerinde sivri uçları havaya doğru çakılmıĢ çiviler vardı. Her Ģey olup 

bittikten sonra günün birinde kurt geldi. Doğruca ördeğin yaptığı eve giderek: 

- Ördek kardeĢ kapıyı aç, dedi.  
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Ördek: 

- Ne yapacaksın? Diye sordu.  

- Senin yanına gelmek istiyorum.  

- Hayır. Ben sana kapı açamam. 

- Fakat o zaman evinin üzerine çıkacağım. O kadar sıçrayacağım, o kadar 

tekmeleyeceğim ki yıkacağım. 

- Ġstediğini yap. 

Bunun üzerine kurt evin üzerine çıkarak evi yıktı. Bu sırada ördek kazın 

yaptığı eve kaçarak kurtulmuĢtu. O zaman kurt kazın evine giderek: 

- Kaz kardeĢ kapıyı aç, dedi. 

Kaz sordu: 

- Ne yapacaksın? 

- Senin yanına kaçan ördeği istiyorum. 

- Hayır. Ben sana kapı açmam. 

- Fakat o zaman evinin üzerine çıkacağım. O kadar tekmeleyeceğim ki 

yıkacağım. 

- Ġstediğini yap. 

Bunun üzerine kurt kazın evinin çatısına çıktı ve yıktı. Fakat kaz ördekle 

beraber koyunun evine kaçmaya muvaffak oldular. Kurt o zaman koyunun evine 

giderek: 

- Koyun kardeĢ kapıyı aç, dedi. 

- Ne istiyorsun? 

- Senin yanına kaçan ördekle kazı istiyorum. 

- Hayır. Ben sana kapı açmam. 

- Fakat o zaman evinin üzerine çıkacağım, o kadar sıçrayacağım, o kadar 

tekmeleyeceğim ki yıkacağım. 

- Ġstediğini yap. 

Bunun üzerine kurt çatıya çıktı. Sıçramaya ve tekmelemeye baĢladı fakat 
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koyunun çaktığı çiviler ayaklarına battığından çabucak indi. O zaman kapının 

anahtar deliğinden içeriye bakıp ne olup bittiğini anlamak istedi. Koyun iki 

arkadaĢına anlatıyordu: 

- ġimdi biraz mısır darısı kaynatırız. Ördek ateĢ yakar, kaz su getirir. Ben de 

darının kabuklarını soyarım. 

Kurt delikten bakarken yavaĢça: 

- Oh ben de Ģu kabukları soyulan darıdan yemek isterim, dedi. 

Bunu koyun iĢiterek sordu: 

- Ne söylüyorsun koca kurt? 

- Oh, diyorum ki kaz gayet iyi su taĢıyor. Ben de Ģöyle güzel soyulan mısır 

darısı haĢlamasından yemek isterim. 

- Ne diyorsun koca kurt? 

- Oh, diyorum. Sen gayet iyi darı soyuyorsun.  

Darılar soyulup bittikten sonra koyun hepsini de soğuk suyla dolu bir 

tencereye boĢalttı ve ateĢin üstünde büyük bir tahta kaĢıkla karıĢtırmaya baĢladı. Kurt 

daima delikten bakıyordu. HaĢlama artık güzelce kaynadıktan ve piĢtikten sonra 

koyun bağırdı: 

- Sen de istiyor musun koca kurt? 

- Elbette. 

- Öyleyse elini uzat! 

Koyun kapıyı hafifçe aralık yaptı. Kurtta açılan bu aralıktan içeriye girmeyi 

tasarlayarak elini uzattı fakat koyun sıcak haĢlamanın kaynar suyunu kurdun çıplak 

ayaklarına boĢalttı. Zavallı hayvan acıdan bağıra bağıra ormana doğru kaçtı ve o 

zamandan beri bir daha bu taraflara gelmedi. 

Koyun, ördek ve kaz bundan sonra hiç kavga etmeksizin hayatlarının 

sonuna kadar hep beraber yaĢadılar.  

Çocuk Dünyası, II(88), 5 Eylül 1334 [5 Eylül 1918], s.3- 4- 5. 

5.1.92. Bulut Perisi 

Vaktiyle Hindistan‟da icrayı hüküm eden padiĢahlardan birinin hiç evladı 
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olmuyordu. Zavallı hükümdar bundan ziyadesiyle sıkılıyor her namazında ellerini 

semaya kaldırarak. 

- Ya Rabbi, bu bahtsız kuluna merhamet et de sultanımı yabancı ellere 

düĢürme, diyordu. 

Bu padiĢahın âlim, fazıl, müdebbir ve namuslu bir veziri vardı ki bir gün 

elinde kocaman bir kitap olduğu halde taht salonuna girip padiĢahın eteğini öperek: 

- Ey ulu sultanım, derdinize derman arayan aciz bendeniz Yemen hakanının 

memleketinde Mail-Ahmer denilen suyun civarında sihirbaz bir çoban bulunduğunu 

haber aldım. Cenabı Allahtan temenni ederiz ki o adam sultanımızın derdine derman 

bulabilsin, sözlerini söyledi. 

Hint padiĢahı derhal bir kafile ihtarını emir ile vezirini türlü hediyelerle yola 

çıkarttı. Vezir uzun müddet çullarda devesinin üzerinde seyahat etti. Nihayet 

Yemen‟e vasıl oldu. Derhal hükümdara bir elçi yolladı. Sonra da kendisi sarayda 

misafir kaldı. 

Yemen padiĢahı vezirin esbabı ziyaretini öğrenince sihirbaz çobanı araması 

için ona müsaade verdi. Vezir hemen iĢine baĢladı. Lakin ne çare ki aylarca aradığı 

halde o isimde bir memleket değil bir kasaba bile bulamadı. Bütün sulara dikkat 

etmiĢ ise de onların gayet berrak ve saf olduklarını görmüĢtü. Bir akĢam artık avdet 

etmeye karar verdi ve yattı. Uyuyunca rüyasında gayet güzel bir peri göründü ve: 

- Ey vezir, yarın uyandığın zaman yastığının altında bir yaprak bulacaksın. 

O yaprağı uçurup sen de arkasından gidesin. Muradına nail olursun, dedi. 

Vezir hayretle: 

- Sen kimsin? Diye sordu. 

- Ben bulut perisiyim, sözlerini söyleyerek kayboldu. 

Vezir ertesi günü yastığının altında yeĢil bir yaprak buldu. Derhal onu 

uçurdu. Rüzgâr olmadığı halde bile yaprak bir kuvvet tarafından itiliyormuĢ gibi 

süratle gidiyordu. Hemen peĢine düĢtüler. Az bir yol gitmiĢlerdi ki Ģiddetle akan 

kırmızı bir suya tesadüf ettiler. Burası Mail-Ahmer‟di. Dere boyunca kaynağa doğru 

ilerlediler. Yaprak havada bir iki defa sallandıktan sonra yere düĢtü. Birdenbire 

toprak açıldı. Vücuduna hayvan postu örten siyah sakallı bir cüce çıkarak: 
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- Ne istiyorsun ey insanoğlu? Diye sordu. 

Vezir derdini anlattı. Bunun üzerine sihirbaz koynundan siyah bir kutu 

çıkararak: 

- Bunun içindeki tütsüyü Hint padiĢahıyla karısının yalnız bulundukları bir 

odada yakını, deyip geldiği gibi yerin içine girdi. 

Vezir sevinçle avdet edip sergüzeĢtini padiĢaha hikâye etti. Derhal tütsüyü 

yaktılar. Sultan ana o akĢam hamile kaldı ve vakti gelince nur topu gibi gürbüz güzel 

bir Ģehzade dünyaya getirdi. 

Artık padiĢahın meserretine nihayet yoktu. Kırk gün kırk gece Ģenlik 

yapıldı. Esirler azat edildi. Küçük Ģehzadenin baĢı uğurluymuĢ ki doğduğu gün 

düĢmandan büyük bir memleket zapt edildi. 

ġehzade pek çabuk büyüyor ve gittikçe de kuvvetleniyordu. Bulut perisi ona 

kuvvet, akıl, zarafet, nezaket ve zekȃvet (zekilik) bahĢetmiĢti. Hint hükümdarı 

oğlunu havasının letafetiyle meĢhur olan Ġstanbul‟a gönderdi ve oğluna gayet güzel 

bakılmasını Rum kasrından rica etti. Çoktan beri Hint padiĢahından aman dileyen 

Rum Kasrı bu fırsatı ganimet bilip Ģehzadeye iyi bakılması için emir verdi. 

ġehzadeyi her gün dağa çıkarırlar ve tabiattan istifade ettirirlerdi. Bir gün yine saray 

halkı kır âlemi yapmaya karar verip çocuğu aldılar. Erkekler silahlarını kadınlar 

mücevherlerini takınıp dağa çıktılar. Orada çiçek toplamak için birbirlerinden 

ayrıldılar.  Yalnız kalan küçük Ģehzade yavaĢ yavaĢ kendine yaklaĢan bir ceylanın 

sırtına bindi. Bundan pek ziyade ürken ceylan kaçmaya baĢladı. Erkekler silahlarını 

kapıp peĢine düĢtülerse de biraz sonra ceylanın bir kartala tahavvül edip Ģehzadeyi 

pek uzaklara semanın cinler sakin olan siyah renkli kısmına götürdüğünü gördüler. 

Bu kartal bulut perisinin en birinci hasmı olan cinlerin reisi Rukanu‟du. 

Rukanu çocuğun üzerine yeĢil bir su döküp onu kurbağa yaptı ve sonra 

arabasına binerek Hindistan‟a gitti. Bir bahane ile bahçıvan kıyafetine girip padiĢahın 

has bahçesindeki havuza attı. Bu zamanlarda ise Bulut perisi baĢka iyilikler 

iĢlemekle meĢgul bulunduğundan Ģehzadenin düĢtüğü felaketten haberdar 

olamamıĢtı. 

Zavallı yeĢil kurbağa her gün sabahları güneĢe karĢı parlayan baĢını saraya 

çeviriyor ve hüngür hüngür ağlarken gözyaĢları arasında: 
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Bir hain cin elinde 

Ne yaslara bulandım 

Ben Tanrımın himaye 

Kılıcına dolandım 

 

ġarkısını söylüyordu. Her aybaĢında Rukanu gelir ve Ģehzadeye: 

- Halinden memnun musun? Diye sorardı.  

ġehzade sabır ve metanetle: 

- Memnunum. Defol, deyip haini firara mecbur ederdi. Aradan on beĢ sene 

geçti. Bir gün Rum kasrının sarayında zannettiği Ģehzadeyi görmeye giden Bulut 

Perisi bu fena havadisi bir kelebekten iĢitti. Bunun üzerine en hızlı yol alan bir buluta 

binip süratle Hint‟e geldi. Bütün kurbağaları gözden geçirdi. Lakin heyhat! 

Kurbağaların hiç birisi insandan dönme değildi. Kan ter içinde etrafı araĢtırırken 

kulağına gayet basık bir sesle söylenilen Ģu Ģarkı vasıl oldu: 

 

Neredesin ey güzel 

Kalbi bulut meleği 

Duymuyor mu yüreğin 

Bu acıklı dileği 

 

Bulut Perisi aradığı kurbağayı bir taĢın üstüne çıkmıĢ ağlarken buldu. 

Derhal kucağında sıkarak yaĢlı iki gözünden öptü. Orada uzun müddet dertleĢtiler. 

Ne çare ki onu insana çevirmek Bulut Perisi‟nin elinde değildi. Kurbağanın tekrar 

Ģehzadeye dönmesi ancak cinin ölmesiyle kabil olabilirdi. Bulut Perisi bu cihetleri 

kurbağaya söyledi ve: 

- Lakin diye ilave etti. Hain Rukanu‟nun boynundaki muskayı 

koparabilirsek kurtulursun. Çünkü o baĢka türlü ölmez. 
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Bulut Perisi‟nin avdetinden sonra cinlerin reisi gelerek: 

- Nasıl bakalım pis kurbağa halinden memnun musun? diye sordu. 

Kurbağa hiç cevap vermedi. Cin aynı suali bir adım daha ilerleyerek tekrar 

etti. Kurbağa yine cevap vermedi. O vakit kurbağanın ölmüĢ olmasından Ģüphe eden 

cin iyiden iyiye yaklaĢtı. Fakat birdenbire sıçrayan kurbağa cinin boynundaki sihirli 

muskayı kopardı. 

Cin: 

- Ah hain Bulut Perisi, diye bağırdı. Olduğu yerde iki defa sendeledikten 

sonra yere düĢüp bir duman haline kalboldu (değiĢti). Artık ölmüĢtü. 

Bu anda göğün siyah renkli memleketinden gürültüler iĢitildi. YavaĢ yavaĢ 

siyahlık mahvolarak berrak bir renk halini aldı. Sonra göğün kapıları açılarak al 

tüllere bürünmüĢ birçok kızlar artık gayet yakıĢıklı bir delikanlı kıyafetine girmiĢ 

olan Ģehzadeyi selamladılar. Bunlar cin Rukanu‟nun esir edip Ģeytan haline 

kalbeylediği ve Ģimdi eski güzelliklerine tekrar rücu eden sultan kızlardı. ġehzade 

yanında bu kızlar olduğu halde saraya girdi ve annesine, babasına kavuĢtu. Ġhtiyar 

ebeveyni gözlerinden server yaĢlar döküldüğü halde Ģehzadeyi kucaklarken Bulut 

Perisi‟de bereketli kanatlarını Hindistan‟ın üzerine yayıyordu. 

Çocuk Dünyası, II(88), 5 Eylül 1334 [5 Eylül 1918], s.8- 9- 10- 11- 12- 13. 

5.1.93. Keçi Annenin Başına Gelenler 

- 1-  

Vaktiyle bir keçi annenin yedi yavrusu vardı. Keçi anne yavrularını pek 

büyük bir muhabbetle severdi. Güzel bir ilkbahar sabahı güneĢ ufukta renkleri 

baygın, ziya dalgaları arasından gülümseyerek yeĢil çimenlerin ötesine berisine 

serpilmiĢ çiçeklerden ağaçlardan hâsıl her Ģeyden neĢeler kahkahalar fıĢkırıyordu. 

Hafif hafif esen serin bir rüzgârın sanki kolları arasında uyuyan köhne bir kulübe 

derin sessizliğe bürünmüĢtü. Burası keçi anne ile yavrularının mesut bir yuvasıydı. 

Çok geçmeden keçi anne uyandı. Kilere inerek büyük bir dolabın kanatlarını açtı. 

Tabi küçük yaramazlar her Ģeyi silip süpürmeyi ihmal etmemiĢlerdi. Bu esnada 

uyuyan yavrularını toplayarak: 

- Sevgili çocuklarım, ben ormana gidiyorum. Kurttan sakınınız. Bir içeri 

girerse alimallah hepinizi tüylerinizle beraber yutar. Dikkat edin. Habis ekseriya 



 

408 

 

kıyafetini de değiĢtirir. Siz onu sert ve kalın sesle siyah pençelerinden tanıyacaksınız, 

dedi. 

Bunun üzerine yavruların en büyüğü: 

- Sevgili anneciğim, sen hiç merak etme! Biz o haine aldanmayız. 

Kendimizi koruruz, cevabını verdi.  

Diğerleri de bunu tasdik edince keçi anne itimat ve istirahati kalp ile yola 

koyuldu. Çok geçmemiĢti ki birisi evin kapısını vurmaya ve sert bir sesle bağırmaya 

baĢladı.  

- Açın sevgili çocuklar, anneniz geldi ve hepinize ayrı ayrı yemiĢler getirdi. 

Küçük keçiler bu sert ve çirkin sesi iĢitince derhal meseleyi anladılar. 

Ġçlerinden birisi: 

- Kapıyı mı açalım? Ġyi ama annemizin ince ve nazik sesi yanında seninki 

pek kaba ve çirkin görünüyor, diye bağıdı. 

Bunun üzerine kurt arkadaĢ bakkal giderek büyük bir parça tebeĢir aldı ve 

onu yutarak sesini inceltti. Sonra tekrar kapı önüne geldi ve incelmiĢ sesle: 

- Açın yavrularım, ormandan geliyorum. Size yiyecek getirdim, diye 

haykırdı. 

Fakat bizim kurt arkadaĢ siyah pençesini pencere içine dayamıĢtı. Yavrular 

bunu görünce “Kurt bizi aldatıyor!” diye bağırmaya baĢladılar. En küçüğü 

pencereden bağırarak: 

- Kurt arkadaĢ, kurt arkadaĢ! Bizim anneciğimizin ayakları seninkiler gibi 

siyah değil. Sen galiba acele ile ayaklarını boyamayı unutmuĢsun, diye eğlenmeye 

baĢladı.  

Kurt arkadaĢ büyük bir hiddetle pencereye doğru atıldı ise de yaramaz yavru 

pencere önünden çoktan ayrılmıĢ bulunuyordu. Kurt arkadaĢ yavaĢ yavaĢ oradan 

ayrıldı. Ekmekçiye gitti. Yüzünü buruĢturarak: 

- Kuzum ekmekçi ölüyorum, ayağımı taĢa vurdum. Fena halde acıyor. 

Üzerine biraz hamur sar, diye rica etti. 

 Ekmekçi kurt arkadaĢın ricasını hemen yerine getirdi. Kurt ekmekçiden 

çıkınca pek de uzakta olmayan değirmenciye gelerek selam verdi ve: 
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- Değirmenci baba! Ayağıma biraz un serp. 

Değirmenci kendi kendine: 

- Galiba birisini aldatmak istiyor, diye düĢünerek razı olmamak istediyse de 

kurt arkadaĢ hiddetle: 

- Ġstediğimi yapmazsan seni yerim, tehdidini fırlatınca naçar razı oldu ve 

hamurun üzerini iyice unladı. 

Çocuk Dünyası, II(88), 5 Eylül 1334 [5 Eylül 1918], s.14- 15. 

- 2- 

Bu esnada kulübenin yaramaz sakinleri en küçük kardeĢlerinin etrafına 

toplanmıĢ mütebessim ve pür neĢe kurt arkadaĢın aptallığı ile eğleniyorlardı. Arada 

sırada tiz ve çılgın kahkahalarla etrafı çınlatıyorlardı. Birdenbire kapı hafifçe 

vuruldu. Küçük yavru: 

- Kimdir o? Yoksa yine kurt baba mı? Diye bağırdı. Küçük yavrunun bu 

sözü de latif bir kahkaha içinde çalkalandığından kurt arkadaĢ hiçbir Ģey 

anlayamamıĢtı. ĠncelmiĢ sesle: 

- Açınız yavrularım, ormandan geliyorum. Çok yoruldum. Size yemiĢlerde 

getirdim, diyerek elindeki paketleri yavrulara gösterdi. Zavallı yavruların kurt 

arkadaĢtan gözleri yılmıĢtı. Ġnanmadılar. Fakat hiç birisi de bir Ģey söylemeye cesaret 

edemiyordu. Nihayet küçük yavru atıldı: 

Ayaklarınızı gösteriniz bakalım! 

O zaman kurt arkadaĢ değirmenci babaya unlattığı ayağını pencereye 

dayadı. Yavrular artık annelerinin geldiğine katiyen inanmıĢlardı. Derhal kapı açıldı. 

Fakat içeri giren kimdi? Eyvah hain kurt! 

Birdenbire evin içinde dehĢetli bir fırtına koptu. Yavrular ağlıyor, bağırıyor 

her biri saklanmak üzere bir köĢeye kaçıyordu. Biri masanın altına, öbürü yatak 

içine, bir diğeri sobanın içine, mutfağa, çamaĢır teknesinin altına, hȃsılı her biri bir 

yere siniyordu. Fakat kurtulmak mümkün mü? Kurt arkadaĢ hepsini birer birer 

saklandıkları yerden çıkarıyor, midesine gönderiyordu. Yalnız küçük yavru kurtuldu. 

Çünkü onu bulamamıĢtı. Kurt arkadaĢ midesini doldurunca kulübeden çıktı ve büyük 

bir ağacın koyu gölgesi altına yatarak derin bir uykuya daldı. 
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Keçi anne ormanda müteazzimane yükselen bir meĢenin altına oturmuĢ, 

yüzünden akan iri ter damlalarını siliyordu. Zavallı valide pek yorulmuĢtu. Yanında 

kocaman bir torba ile birkaç paket bulunuyordu. Fakat biçare sebebini anlayamadığı 

hafif bir heyecan, garip bir korku içinde kalbinin sıkıldığını duyuyor, 

sabırsızlanıyordu. Daha ziyade duramadı. Yorgunluğuna bakmayarak torba ile 

paketleri yüklendi. Kulübesine doğru yollandı.  

YemiĢlerin ağırlığı zavallıyı daha ziyade yormuĢtu. Tüylü çehresinden akan 

terler vücudunu örten kıllarından süzülüyordu. Kulübesine yaklaĢmıĢtı. ġefkatli 

valide getirdiği yemiĢlerle yavrularını memnun edeceğini düĢünerek yorgunluğuna 

hiç ehemmiyet vermiyordu. BaĢını kaldırdı ve içinde yavrularıyla beraber mesut bir 

hayat geçirdiği kulübesini temaĢaya koyuldu. Fakat birden bire ürkerek bir adım geri 

çekildi. “Eyvah kapı açık!” diye bağırdı. Hakikaten kapı açıktı. Bu sefer bütün 

kuvvetiyle koĢmaya baĢladı. Acaba bir kaza mı olmuĢtu? Yavrularını bir daha 

göremeyecek miydi? Ne olmuĢtu? Yıldırım gibi süratle kulübeye yetiĢti. Elindekileri 

bir tarafa bırakarak etrafı aramaya baĢladı. Masalar, iskemleler, sıralar devrilmiĢ 

çamaĢır teknesi ters keçe olmuĢ, yastık, yorgan, ayna, dolap, hȃsılı her Ģey birbirine 

girmiĢti. Zavallı valide ĢaĢkın, bitap ne yapacağını bilmiyordu. Yavrularını aradı. 

Fakat birisini bulmak kabil değildi. Nihayet isimleriyle çağırmaya baĢladı. Fakat yine 

ses seda yok. Yalnız en küçüğünü çağırırken ince bir ses cevap verdi. Bu ses keçi 

annenin telaĢını bir parça teskin etti. KoĢarak yavrusunu saat kutusundan çıkarttı. 

Kucakladı. Öptü ve o zaman bütün o müthiĢ felaketi yavrusunun ağzından dinledi. 

Zavallı keçi anne hüngür hüngür ağlıyordu. Bir aralık evladına baktı. O da ağlıyor 

feryat ediyor “Ah kardeĢlerim!” diye inliyordu. 

Nihayet ızdıraplar, kederler içinde sokağa fırladı. Küçük yavru da annesini 

takip ediyordu. Selviler hazin bir hıĢırtı çıkararak matemi ilan ediyorlardı. Her taraf 

derin bir sessizliğe bürünmüĢ, güneĢ kızgın, rüzgâr, kuĢ, ağaç her Ģey uyuyordu. Ya 

kurt arkadaĢ? O da midesine çektiği mükemmel ziyafetten sonra bir ağacın güneĢten 

muhafaza eden kucağına çıkmıĢ uyuyor, horluyordu. Uzaktan keçi anne yavrusuyla 

beraber gözüktü. Her tarafı arıyor, tarıyordu. Birden bire koĢmaya baĢladı. Kurt 

arkadaĢı görmüĢtü. Yanına yaklaĢtı, karnını muayeneye baĢladı. Fakat heyhat! Hiçbir 

eser yok. Bedbaht keçi anne tekrar hıçkırarak ağlamaya baĢladı. Küçük keçi ise daha 

ziyade acınacak bir haldeydi. Gözlerinden dökülen yaĢlar biçare keçi anneyi 

nihayetsiz ızdıraplar, kederler içinde boğuyordu. Birdenbire kurt arkadaĢın ağzına 
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kadar dolmuĢ hemen patlamak üzere bulunan midesinde bir Ģeyin kımıldadığını 

hissedince geniĢ bir nefes aldı. Dudakları üzerinde mesut bir tebessüm belirdi. 

Hemen yavrusuna ve gidip makas, iğne ve iplik getirmesini tembih etti. Küçük yavru 

kardeĢlerine bir an evvel kavuĢmak için koĢuyor adeta uçuyordu. Biraz sonra yavru 

elindeki kocaman makasla gözüktü. Keçi anne derhal ameliyata baĢlayarak yere diz 

çöktü. Koca makası kurt arkadaĢın karnına daldırdı. Pek az kesmiĢti ki bir yavru 

küçük kafasını çıkararak etrafına bakınmaya baĢladı. Keçi sevincinden ne yapacağını 

bilemeyerek kurt arkadaĢın karnına büyük bir delik açmıĢtı. O zaman yavrular hep 

birden kurt arkadaĢın karnından bu karanlık kuyudan fırlayarak annelerinin boynuna 

sarıldılar, kucaklaĢtılar, öpüĢtüler. 

Bu esnada keçi annenin aklına gayet güzel bir fikir gelmiĢti. Yavrularına 

hitaben: 

- Hadi Ģimdi gidin. Büyük taĢlar getirin. Hainin midesini dolduralım, dedi. 

Yavrular derhal büyük kaya parçalarını yuvarlayarak getirdiler. Keçi anne ise kurt 

arkadaĢın midesini alabildiğine doldurdu. Yavrular annelerinin kurt arkadaĢtan garip 

bir tarzda intikam almasına kahkaha ile gülüyorsalar da anneleri arada sırada bir göz 

iĢaretiyle onları susturuyordu. Nihayet mide ufak bir taĢ almayacak derecede ağzına 

kadar dolmuĢtu. O zaman ihtiyar küçük yavrusunun elinde tuttuğu iğneyle ipliği 

alarak kurt arkadaĢın karını belli olmayacak derecede dikti. Kurt arkadaĢta hemen 

uyanmak üzere bulunuyordu. Bu iĢ biter bitmez yavrularını alıp iki üç ağaç 

vasıtasıyla siper halini alan kuytu bir tepenin arkasına gizlenerek kurt arkadaĢın ne 

yapacağını gözetlemeye koyuldu.   

Kurt arkadaĢ uyandığı zaman çok susamıĢtı. Ayağa kalkarak en yakın olan 

bir çeĢmeye doğru yollandı. Karnındaki taĢlar kendisini yürümekten menediyordu. 

Arada sırada birbirine çarpıyor, kurt arkadaĢın karnını fena halde acıtıyordu. 

ÇeĢmeye henüz yaklaĢmıĢtı ki önüne bir kuyu çıktı. Kurt arkadaĢ çeĢmeye 

gideceğine buradan su içmek istedi. Bu esnada karnını kuyuya çarptı. Midesindeki 

taĢlar birbirine çarparak kurt arkadaĢı kuyudan biraz ötede yere yuvarladı. 

Fakat kurt arkadaĢ su içmekten vazgeçmedi. Tekrar kuyunun yanına gelerek 

su içmek için eğildi. O zaman taĢalar bütün ağırlıklarıyla kuyunun içine doğru 

toplanmıĢ olduklarından kurt arkadaĢ muvazenesini kaybederek kuyunun içine 

yuvarlandı. Suyun yüzünde durmaya çalıĢtıysa da taĢların ağırlığı onu suların 
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derinliklerine doğru çekti, götürdü. ĠĢte kurt arkadaĢ bu süratle sular arasında 

bağırarak ölürken yavrular ince seslerle: 

Kurt öldü, kurt öldü! 

Yavrularda kurtuldu! 

Diye Ģarkı söylediler ve kuyunun etrafında oynadılar. Bu defadan sonra 

yavrular hilekârlara karĢı pek kıymetli bir tecrübe ile silahlanmıĢ bulunuyorlardı.  

Kurt arkadaĢa rahmet, yavrulara selamet, keçi anneye Ģefkat, hikâyeye 

nihayet. 

Çocuk Dünyası, II(89), 26 Eylül 1334 [26 Eylül 1918], s.11- 12- 13- 14- 15. 

5.1.94. Leylekler 

Bir küçük köyün son hanesinin damında ilkbahardan beri örülmüĢ leylek 

yuvaları vardı. Leylek anne her gün dört yavrusuyla beraber kalır, henüz sararmaya 

yüz tutmayan siyah gagasını dıĢarı çıkartarak sallandırırdı. Yuvaya çok uzak 

olmayan damın tepesinde aile reisi leylek tek ayak üzerinde bir heykel gibi dururdu. 

O böylelikle bütün yuvanın istirahatini temin ve çocuklarını bekleyen bir karakol 

vazifesini ifa ediyordu. 

Bir sürü haylaz, çapkın çocuk aĢağıda sokağın baĢında oynuyordu. Onlar 

leylekleri görünce içlerinden ne cesuru bir Ģarkı tutturdu. Sonra hep birden leylekler 

hakkında yazılmıĢ havayı söylediler: 

 

Leylek, leylek tek ayak üzerinde 

Çocukların yuvası gözünde 

Leylek hanım yuvada 

Dört çocuğu orada 

Çocukların birincisi asılacak 

Ġkincisi de gırtlağından boğulacak 

Üçüncüsü çırçıplak alevden geçecek 

Dördüncüsü dahi kıtır kıtır yenecek 
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Mini mini yavrular: 

- Anne bak hele Ģu çapkınlar ne söylüyorlar. Bakın bize neler 

yapacaklarmıĢ! 

Yavrularım siz o yaramaz çocukların Ģarkılarına aldırmayarak beni dinleyin. 

Benim nasihatlerimi tutun. Sizin için daha iyi olur, diye valideleri teselli etti. 

Yaramaz çocuklar hayli eğlendiler, içlerinden Kaya isminde küçük, akıllı birisi 

leylekleri göstererek: 

- ArkadaĢlar, biliyor musunuz leyleklerle oynamak o kadar fenadır ki gece 

rüyamıza girer, uzun bacaklarıyla bizi korkuturlar. 

Leylek valide yavrularını küçük çocuğun bu sözü üzerine mutmain etmek 

maksadıyla babaları gibi hiç korkmamalarını akıllı çocuğun doğru söylediğini anlattı. 

Fakat yavrular: 

- Anne biz o kadar korkuyoruz ki, diyerek baĢlarını yuvalarının en dibine 

daldırdılar. 

Ertesi gün küçük yaramazlar sokağa oyun oynamaya çıktıklarında: 

- Hepsi mahvolup gidecek, diyorlardı. 

- Biz hakikaten dünyaya ölmek için mi geldik? Diye küçük yavrular 

validelerine sordular. 

- ġüphesiz hayır yavrularım. Siz daha çok Ģey öğreneceksiniz. Kırlarda, 

dağlarda dolaĢacaksınız. Bizi selamlayan kurbağaları ziyaret edeceksiniz. Onlar 

“vırak vırak” diyecekler. Biz de onları kemali afiyetle yiyeceğiz. 

Mini miniler kurbağaları nasıl yakalayacaklarını sorduklarında valideleri 

onları öldürmek için bir gaga darbesi kifayet edeceğini söyledi. Yavrular, tekrar 

korktuklarını ileriye sürerek: 

- Demek biz de uçamaz burada kalırsak tıpkı onlar gibi olacağız. Bakın yine 

bizim Ģarkımız söyleniyor. Nasıl yapsak acaba? 

- Siz o Ģarkıyı dinlemeyin. Ben size ne müjdeleyeceğim, bilseniz onları 

dinleyin. Biz kıĢın buradan sıcak memleketlere gideceğiz. Mısır denilen güzel Ģehri 

ziyaret ederek çullarında üç köĢeli büyük büyük taĢlar göreceğiz ki tepeleri göklere 
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doğru uzanır. Bunlara ihram derler. Burada Nil denilen büyük nehir vardır ki 

etrafında çamur yığınlarından kum çuvallarından baĢka bir Ģey gözükmez. Biz 

oralarda kurbağa, solucanları yakalayarak yiyeceğiz. 

- Oh, ne hayat. Ne güzel Ģey diye yavrular bağıdılar. 

- Evet, pek hoĢtur. Bütün gün yemek değil mi? Evet burada ise soğuktan bir 

yaprak kalmayacak: fırtına her tarafı alt üst edecek. Bulutlar bile donarak beyaz 

beyaz pamuk gibi yerlere düĢecekler. 

Leylek anne burada karları anlatmak istiyordu. Küçük yavrular: 

- Her Ģeyin donduğu gibi küçük çocuklarda donacak mı? 

- Evet, her Ģeyin donduğu gibi onlarda kapalı odalarda tiril tiril titreyecekler. 

Siz ise istediğinizi yiyecek, istediğiniz yerde dolaĢacaksınız. 

Bu muhavereden hayli zaman geçti. Küçük yavrular ancak yuvanın içinde 

ayakta durabiliyorlardı. Pederleri her gün onlara yeni yeni yiyecekler getiriyordu. 

Bir gün valideleri onlara dedi ki: 

- Yavrularım sizin için gayet ehemmiyetli olan uçmak vaktiniz geldi. Bunun 

üzerine onları damın üzerine götürdü. Acemiler o zaman birden bire bir baĢ 

dönmesine maruz kaldılar. DüĢmemek için ayaklarını kiremitlere sıkıca geçirmeleri 

lazım geliyordu. Lakin onlar bu gayretlerine rağmen yuvarlanmak üzereydiler ve 

valideleri: 

- Buraya dikkat edin, baĢınızı bu vaziyette tutarak kanatlarınızı bir iki, bir 

iki, iĢte böyle çırpınarak dünyayı dolaĢacaksınız, dedi. Göstermek üzere bir parça 

havalanarak geri döndü. 

Mini mini yavrular beceriksiz kanatlarıyla çırpındılarsa da uçmaya 

muvaffak olamayarak düĢtüler, çünkü vücutları kanatlarına göre pek ağırdı. 

Ġçlerinden biri: 

- Anne ben uçmayacağım, diyerek geri çekilmek istediyse de validesi: 

- Eğer kıĢ gelince burada donmak istiyorsan öğrenme, diye onu tehdit etti. 

Mini miniler tekrar çabalamaya baĢladılar. Ertesi gün haylaz çocuklar leyleklerin 

çalıĢtıklarını görünce onlarla eğlenmeye baĢlamıĢlardı: 

- Leylek leylek uç! 
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- Anne biz oraya kadar uçup da gagalarımızla onların gözlerini çıkartamaz 

mıyız? Diye yavrular soruyordu.  

Anneleri: 

- Hayır, onları kendi hallerine bırakınız. Beni dinlerseniz daha iyi olacak. 

ġöyle bir iki kanatlarınızı kımıldatınız. Az zamanda uçarsınız. Yarın ben sizi bir 

derenin kenarına götüreceğim. Oraya gayet zarif leylekler gelecek. Onların içinde 

gayet mahir bir selam vererek beni sevindiriniz yavrularım. 

Küçük çocuklar bunlara aldırmayarak: 

- Lakin biz bu haylazlardan intikamımızı almayacak mıyız? 

- Yavrularım siz bulutların arasında yükselirken onlar kapalı odalarda 

mangal baĢlarında soğuktan titreyecekler. ĠĢte sizin intikamınız. Ġhramların yanında 

eğleneceksiniz, burada ise ne yeĢil yaprak ne de yaĢ bir meyva kalacak. 

Yavrulat sükût ettiler. Sonra birbirlerinin kulaklarına fısıldayarak tekrar 

uçmaya gittiler. Haylaz çocuklar o gün sabahtan akĢama kadar leylekleri kızdırdılar. 

Fakat bunların içinde on yaĢlarındaki çocuk arkadaĢlarını men etmeye çalıĢıyordu. 

Leylekler bunu kendilerinden pek çok büyük olduğundan 90- 100 yaĢında 

zannediyorlardı. 

Sonbahar geldi. Kâinatı Ģenlendiren yapraklar, çiçekler döküldü. 

Leyleklerde sıcak memleketlere hareket ettiler. Kafilelere ayrılarak dağlar, ovalar, 

denizler aĢtılar. ġehirlerin, ormanların üzerinden geçtiler ve her ziyaretgâhlarında 

kendilerini istikbal eden leziz kurbağalara rast geldiler. Valideleri onları yanına 

toplayarak: 

- Siz çoktan intikam almayı fikrinizde kuruyorsunuz. Benim sözümü tutup o 

küçük çocuğa da mükâfaten bir kardeĢ getirsek nasıl olur? Dedi. Dört kardeĢ 

validelerinin sözünü tasdik ettiler. Valideleri onların isimlerini küçük çocuğu daima 

yâd için “Kaya” koydu. ĠĢte bundan böyle bütün o memleket leyleklerinin adı akıllı 

çocuğun ismine izafeten Kaya kaldı. Bundan böyle hep onlar bu ismi taĢırlar. 

Çocuk Dünyası, II(90), 1 TeĢrinisani 1334 [1 Kasım 1918], s.10- 11- 12- 13. 

5.1.95. Dev Baba 

Bir varmıĢ, bir yokmuĢ. Vaktiyle bir padiĢahın dünyada bir kızı varmıĢ. Bir 
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gece hanım sultan rüyasında annesinin leğen tuttuğunu, babasının su döktüğünü 

görür. Sabahleyin Ģah babasının yanına gider. ġah babacığım ben bu gece rüyamda 

annemi leğen tutarken sizi de su dökerken gördüm, der. PadiĢah fevkalade 

hiddetlenir. Vay ben sana su dökeceğim öyle mi? Diye lalasını çağırır der ki: 

- Çabuk bunu al. Dağ baĢında kes. Gömleğini kanına bula bana getir.  

Lalası sultanı alır. Dağa giderler. Sultana lala: 

- Sultanım seni kesmek benim elimde değildir. Kesemem haydi sen git. 

Yolun açık olsun. Allah selamet versin, der.  Sultan ağlayaraktan yola revan olur. 

Lala hemen bir kaplumbağa tutar, keser. Kanını gömleğe bular. Doğru padiĢaha 

götürür. 

Sultan gider gider. Dere tepe düz gider. Bir iğne boyu yol gider. Bir dağa 

gelir. Biraz dinlenmek için oturur. Bir de büyük bir saray görür. Sultan sevinir. “Oh 

burası benim kısmetim” diyerekten saraya girer. AkĢama kadar gezer. AkĢamüzeri 

bir gürültü olur. Arkasından bir dev gelir. Sultan korkar. Korkar ama belli etmek 

istemez. KoĢar. “Safa geldiniz dev babacığım.” diye devin ellerini öper. Bundan 

hoĢlanan dev sultana “Safa bulduk hanım kızım.” diye mukabele eder. Sultan devin 

hoĢuna gitmiĢ. Dev seni bana Allah gönderdi, benim kızım ol, der. Zaten sultanın 

aradığı Ģey. Hemen kabul eder. 

Sarayda her gün sultan yer, içer, giyinir, kuĢanır, gezermiĢ. Bir gün sultana 

dev bir anahtar verir. Der ki: 

- Al bu anahtarı. Bahçenin köĢesinde bir hamam vardır. Yanında da bir oda 

vardır. Ama sakın açma! Hamamda yıkan gel, der.  

Ertesi gün sultan gider. Bir de bakar ki odunu ot ağacından. Suyu çiçek 

suyundan. Nalinleri altından. Havluları incili bir hamam. Yıkanır, havlulara sarınır, 

eline elmaslı tarağı alır. Dev baba fena olan bir yerin anahtarını bana vermezdi. Ben 

açar bakarım der ve odayı açar. 

Bir de ne görsün? Bir mermer oda. Ortasında bir havuz. Havuzun ortasında 

büyük beyaz bir kuğu oturuyor. KarĢısında saçı sakalı uzamıĢ sarı benizli, üstü baĢı 

pejmürde bir adam. Boynunu bükmüĢ oturuyor. Sultan bunları görmemiĢ gibi 

havuzun kenarına oturur. Saçını taramaya baĢlar. Bundan hiddetlenen kuğu: 

- Saçaklı kız, saçaklı kız! Beyimi almaya beyimi ayartmaya mı geldin? Diye 
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bağırmaya baĢlar. Sultan ĢaĢırır, hemen onları bırakı, çıkar. AkĢam olur. Dev gelir. 

Sultana ne yaptığını sorar. Sultan hepsini anlatır. Dev: 

- Pekâla. Yarın yine yıkan, odaya gir. Sana kuğu sorunca “Evet.” de, der.  

Ertesi gün sultan yine gider. Yıkanır, odaya girer. Saçını taramaya baĢlar. 

Kuğu yine: 

- Saçaklı kız, saçaklı kız! Beyimi ayartmaya mı geldin? Beyimi almaya mı 

geldin? Deyince sultan “Evet” cevabını verir. Kuğu kabarır. Kabarır. Kabarır. Çat 

diye çatlar. Oradaki adam kalkar. Sultanın karĢısına gelir: 

- Sen beni buradan kurtarmaya mı geldin? Der.  

Sultan ses çıkarmaz. Bunun üzerine olanı anlatmaya baĢlar: 

- Ben bir padiĢah oğluydum. Bu gördüğün kuğu bir periydi. Beni çaldı. 

Buraya getirdi. Yedi senedir. Ben bunun karĢısındaydım. Sen beni kurtardın. ġimdi 

al da götür, der.  

Sultan hem devden korkar hem de haydi gel gidelim, der. ġehzadeyi bir 

odaya götürür. Yemek verir. Karnını doyurur. Kendi gider. Kapının önünde devi 

bekler. AkĢam olur. Dev gelir. Sultan hal ve keyfiyet böyle böyle deyince dev: 

- Ġyi ettin. Ona iyi bak. Yemeklerle kuvvetini iadeye çalıĢ, der.  

Sultan sevinir. Hemen Ģehzadenin saçını, sakalını kestirir. Giyindirir. Her 

gün güzel yemeklerle Ģehzade iyileĢir. Böylece aradan iki ay geçer. Bir gün dev 

sultana: 

- Artık Ģehzade iyidir. Ona çok para ve yiyecek ver. Memleketine gitsin, 

der. Sultan: 

- Peki, babacığım. Diyerek yemek hazırlar. Para alır. Doğru Ģehzadenin 

yanına gider: 

- Artık dev baba memleketine gitsin dedi, der.  

Paraları, yemekleri verir. ġehzade sevinir. Kıza teĢekkür, deve selam eder. 

Çıkar gider. Az gider, uz gider. Dere tepe düz gider. Kendi memleketine vasıl olur. 

Geldiği zaman babası sevincinden donanmalar yapar. ġenlikler olur. Toplar 

tüfekler atılır. Zaman geçer. ġehzadeyi evlendirmeye kalkarlar. ġehzade razı olmaz. 

Nihayet der ki: 
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- Bana filan memleketteki devin kızını alırsanız evlenirim.  

PadiĢah: 

- Aman evladım, dev kızı alınır mı? Sonra bizi yer. BaĢkasını alalım derse 

de para etmez. ġehzade de sultanın sergüzeĢtini bilmiyormuĢ ki anlatsın. Yalnız ısrar 

ediyormuĢ. Neyse hemen bir tabur askerle birkaç saraylı o memlekete doğru yola 

revan olurlar. Onlar gide dursun. Biz gelelim deve. Bir akĢam dev sultana der ki: 

- Yakında misafirler gelecek. Onlara çok riayet et. Seni götürmek 

isteyecekler. Sakın gitmem deme. Onlarla beraber git, der. Sultan: 

- Ben senden ayrılamam dev babacığım, diye ağlamaya baĢlayınca dev: 

- Yok. Olmaz sonra ben sana darılırım, der.  

Her neyse. Gün geçer. Bir gün sultan gelenleri görür. Hemen karĢılar. 

Otururlar. Yedirir, içirir, riayetler eder. Saraylılar dev kızı diye beklediklerini 

kendileri gibi insan ve güzel görünce ĢaĢırırlar. Sultan giyinir, kuĢanır. Gidecekleri 

zaman bir gürültü olur. Herkes korkusundan bir tarafa kaçar. Sultan her ne kadar 

“Korkma beybabam geliyor.” derse de yine korkuları gitmez. Biraz sonra gürültü 

geçer. Kapının önüne yakuttan, altından, elmastan yapılmıĢ bir araba gelir ki 

görülmemiĢ bir Ģey. Gözleri kamaĢtırıyor. Herkes ĢaĢırır. Sultan “Dev babamın bana 

bu hediyesi.” der. Sultan ve münasip kimseler o arabaya biner. Yola revan olurlar. 

Az giderler, uz giderler memleketlerine vasıl olurlar. Donanmalar yaparlar, 

Ģenlikler olur. Toplar tüfekler atılır. Kırk gün kırk gece düğün olur. Sultanı 

Ģehzadeye alırlar. Gel zaman git zaman sultan hanım dünyaya bir Ģehzade getirir. 

Sultanın asıl annesi ve babası bu padiĢahla dostmuĢlar. Bir torunu olduğunu duyunca 

tebriye gelmiĢler. Sultan bunları görünce tanımıĢ fakat kendini belli etmek 

istememiĢ. Bir gün hep beraber otururlarken bir gürültü kopar. Sultan her ne kadar 

korkmayın, dev babam geliyor derse de korkuları gitmez. Bu gürültü arasında 

elmastan, altın ve yakuttan bir karyola ile dev baba gelir. Sultana bir hançer verir. 

Der ki: 

- Benim gırtlağıma bu hançeri sapla! 

Sultan her ne kadar yapamam ben sizi nasıl öldürürüm derse de “Olmaz, 

batırmazsan seni yerim” der. Sultan korkusundan hançeri batırır batırmaz bayılır. 

Dev de kaybolur. Herkes acaba sultan nasıldır, diye koĢarlar. Bir de bakarlar ki 
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sultan görülmemiĢ bir karyolanın içinde baygın yatıyor. Hemen sultanın annesi orada 

bulunan bir leğeni tutar. Babası ibrikle su döker. Sultan yüzünü yıkar. 

Artık sultan dayanamaz. Babacığım benim rüyam nasıl çıktı? Ben bir kere 

böyle bir rüya gördüğümü söylediğim zaman hiddetlendiniz, beni attırttınız, diye 

baĢından geçenleri anlatır. PadiĢah ve sultan evlatlarını yeniden bulunca 

sevinçlerinden donanmalar yaparlar, Ģenlikler olur. Toplar, tüfekler atılır. Yeniden 

kırk gün kırk gece düğün olur. Ölünceye kadar hep beraber rahat rahat yaĢarlar. 

Onlara ömür, bizlere kömür! 

Çocuk Dünyası, II(91), 21 TeĢrinisani 1334 [21 Kasım 1918], s.1- 2- 3- 4. 

5.1.96. Üç Yumurtadan Bir Kız 

Vaktiyle padiĢahlardan birinin bir erkek evladından baĢka çocuğu yokmuĢ. 

PadiĢah oğlunu çok sever ve her istediğini yaparmıĢ. Bir gün oğlu babasına daima 

yanında bulunmak üzere bir hizmetçi vermesini rica etmiĢ. PadiĢah hemen 

hizmetçilerin kâffesini çağırarak oğluna hangisini istediğini sormuĢ. Yaramaz 

Ģehzade ihtiyar bir Arap kadınını almıĢ. PadiĢah sevgili oğlunun memnuniyetini 

görünce hemen terziyi çağırıp Araba bir kat elbise yaptırmıĢ ve oğlunun yanından 

katiyen ayrılmamasını emir ve tembih etmiĢ. Küçük Ģehzade o kadar yaramazdı ki 

bin türlü oyunlarla dadısını kızdırırdı. Artık kadıncağız bu yaramazdan bizar oldu. 

Fakat ne yapsın padiĢahın kati emri vardır. Çocuğun her türlü yaramazlıklarına 

oyunlarına sükût eder ve ona yalnız Ģu sözleri söylerdi: 

- Oh, yumurtadan bir kız alasın. 

O bundan bir Ģey anlamayarak güler ve dadısıyla eğlenirdi. Nihayet çocuk 

büyüdü. Büyüdükçe ava merakı arttı. Dadısını hiç aramıyordu. Çünkü ona ihtiyacı 

kalmamıĢtı. Bazen yanında birkaç kiĢi bulunmak üzere ufak tefek avlara gider ve 

sarayına gayet geç dönerdi. Bir gün pederine yalnız baĢına ava gideceğini, kendisinin 

büyüdüğünü ve kimseye ihtiyacı olmadığını anlattı. Fakat pederi razı olmadı. Çocuk 

ağlayarak rica etti. Ricası kabul olunmazsa kaçacağını söyledi. Nihayet pederinden 

müsaade alabildi. Güzelce hazırlanarak atına bindi. Yola revan oldu. Gitti. Gitti. 

Günler, aylar geçti gelmedi. PadiĢah merakından çıldırıyordu. Oğlu ise elan 

gelmiyordu. 

Dağlarda, bayırlarda av peĢinde koĢarken karĢısında derviĢ kıyafetinde bir 

zat gördü. DerviĢ mütebessim bir çehreyle: 
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- Nereye böyle oğlum, dedi.   

ġehzade: 

- Ava gidiyorum baba, diye cevap verdi. 

DerviĢ tekrar söze baĢlayarak: 

- Gel yavrum, sana bir Ģey vereceğim. Senin kısmetin bendedir, dedi ve 

cebinden üç tane yumurta çıkarıp çocuğa verdi. Bu yumurtalardan birini önce bir su 

kenarında kırarsın. Ġçinden bir kız çıkar. Üç defa su, sus, su diyecek. Suyu 

yetiĢtirebilirsen ne ala. YetiĢtiremezsen ölür gider. Hemen su vermeye gayret et, dedi 

ve gözden kayboldu. 

ġehzade yumurtalar elinde düĢünmeye baĢladı. Herhalde derviĢin dediğini 

yapmalıydı. Orada bir müddet kaldıktan sonra tekrar yürümeye baĢladı. Epey 

gitmiĢti. Önüne bir çeĢme çıktı. Hemen suyun kenarına giderek orada yumurtanın 

birini kırdı. Ġçinden güzel bir kız çıktı. Üç defa su, su, su diye bağırdıysa da Ģehzade 

suyu veremeyince öldü. Bundan çok müteessir olan Ģehzade bir ikincisini kırmaya 

karar verdi ve kırdı. Onun da içinden ondan daha güzel bir kız çıktıysa da 

maatteessüf ona da su veremedi. O da öldü. Naçar üçüncü yumurtayı kıracaktı. 

Cebinden çıkardığı zaman dadısının sözleri hatırına geldi. Ġstical ile o yumurtayı da 

aynı su kenarında kırdı. Ġçinden çıkan kız diğerlerinden çok güzeldi. Bir defa su diye 

bağırdı. ġehzade hemen suyu yetiĢtirerek kızın canını kurtardı. Artık muvaffakiyetten 

çok memnun olmuĢtu. Fakat Ģimdi bu kızı ne yapacağını düĢünüyordu. Kıza ismini 

ve kendisi saraya gidip elbise ve sair lüzumatı getirinceye kadar nerede 

oturabileceğini sordu. Kız cevaben: 

- Benim ismim Ay- Yıldız‟dır. Sen saraya gidip gelinceye kadar ben Ģu 

ağacın üzerinde otururum, dedi. Bunun üzerine Ģehzade Ay- Yıldız‟ı ağaca 

bindirerek kendisi yola düĢtü. Saraya gittiği zaman bütün Ģehir ahalisi padiĢahın oğlu 

geldi diye Ģenlik yapıyorlardı. Pederi oğlunu kucakladı ve çok memnun oldu. 

ġehzade baĢından geçen vukuatı pederine tamamen anlattı. Burada her Ģey 

hazırlanıyordu. Uzun bir müddet geçtiği halde Ģehzade meĢguliyetinden Ay- Yıldız‟ı 

almaya dönemedi. Ay- yıldız yalnız oturuyor ve çok canı sıkılıyordu. Ağacın 

karĢısındaki çeĢmeye her zaman bir Arap kadın gelir, su doldururdu. Ay- Yıldız‟ın 

güzelliği güneĢten çeĢmeye aksetmiĢti. Kadın bunu kendisi zannederek: 

- A ben ne kadar güzelmiĢim. Bu kadar güzel olayım da hanıma su 
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taĢıyayım. Hiçbir zaman bu olamaz. Hanım benden güzel değil, der ve su testisini 

kırar. Eve döndüğü zaman hanım:  

- Testi nerede? Su nerede? Diye sorunca kadıncağız: 

- Hanımcığım, siz benden güzel değilsiniz ya! Ben bu kadar güzel olduğum 

halde vallahi billahi su taĢıyamam, demiĢ.  

Hanım gülerek: 

- Bir aynaya baksan, demiĢse de hizmetçi çeĢmeye gittikçe ve güzelliğini 

gördükçe gururu artmaya baĢlamıĢ. Nihayet bir gün su doldururken baĢını kaldırıp 

ağaca doğru çevirmiĢ. Kızı orada görünce ĢaĢırmıĢ. Hemen testiyi bırakıp ağaca 

çıkmıĢ. Kızın yanına giderek: 

- A küçük hanımcığım niçin böyle yalnız oturuyorsun? Kimi bekliyorsun? 

Gibi sualler sorunca canı sıkılan Ay- yıldız cevaben: 

- ġehzadeyi bekliyorum. Beni almaya gelecek lakin çok eğlendi. Canım 

sıkılıyor. Siz bana refakat eder misiniz? Dedi. Kadın: 

- Peki, cevabını verdi. Ay- Yıldız baĢından geçen vukuatı kendisinin peri 

olduğunu, ne zaman isterse uçabileceğini anlattı. Kadın Ģeytani bir his ile dinliyordu. 

Ay- Yıldız‟a nasıl uçarsın? Göreyim, deyince Ay- yıldız: 

- BaĢıma bir iğne batınca hemen uçarım. Fakat Ģimdi ihtiyacım yok ki niçin 

uçayım, dedi. Kurnaz kadın bu haberden pek memnun olmuĢtu. Kızın saçlarının 

güzelliğinden bahis ile saçlarını okĢuyordu. O sırada hain kadın elinde bulunan bir 

toplu iğneyi Ay- Yıldız‟ın baĢına batırdı. Kız hemen bir kuĢ olup uçtu, gitti. Arap 

yaptığı fenalıktan gayet memnun Ģehzadenin vürudunu sabırsızlıkla bekliyordu. Ġki 

gün geçmiĢti ki Ģehzade mutantan bir arabayla geliyordu. Ağaca yaklaĢınca araba 

durdu. ġehzade doğruca inip ağaca çıktı. Arap kadınını görünce ĢaĢırdı. “Bu ne hal?” 

diye sual etti. ġehzadenin canı çok sıkıldı. Kadını alıp arabaya bindirdi. Yola çıktılar.  

Geleceği günü tayin ettiği için pederi muhteĢem bir alayla oğlunu istikbale çıktı. 

Bütün memleket ahalisi sokaklara dökülmüĢ bekliyorlardı. ġehrin içine girince 

herkes sevindi. Yalnız Ģehzadenin yüzünden teessürler dökülüyordu. Pederinin de 

bundan canı pek çok sıkıldı. Saraya geldiler. Birkaç gün böyle vakit geçirdiler. 

Kadını her gören taaccüp ediyordu. ġehzade teessüründen her sabah bahçeye çıkar, 

kuĢlar ve çiçeklerle kederini izale etmeye çalıĢırdı. O sabah bahçedeki ağaçların 
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birine gayet güzel ve sevimli bir kuĢ kondu mu, gayet hazin bir sesle “ġehzadem, 

Ģehzadem konduğum dallar kurusun.” dedi ve gitti. Ertesi sabah Ģehzade mutadı 

vecihle yine bahçeye çıktı. Bir de bahçedeki kıymetli ağacın dallarının kuruduğunu 

görünce taaccüp etti. Fakat kuĢ her sabah geliyor ve ağaçları birer birer kurutuyordu. 

ġehzade bunlara ne olduğunu bir türlü anlayamıyordu. Kurnaz Arap kadın bunu 

anlamıĢtı. ġehzadeye bu kuĢun tutulması lazım geldiğini söyledi. KuĢu tutmak kabil 

değildi. Nihayet Ģehzadenin hatırına gelen bir kararı icraya koyuldu. Ne yapacaktı? 

Umum ağaçlara tutkal koydurdu. Sabah kuĢ gelince bir ağacın dalı üzerinde kaldı. 

Hemen tutup bir kafese koydular. ġehzadenin yanına getirdiler. KuĢ gayet güzeldi. 

ġehzade bunu okĢayınca yumurtadan çıkan kızı hatırlıyor ve bununla gönlünü 

eğlendiriyordu. KuĢun tutulduğu günden beri Arap kadın hastalandı ve yatağa düĢtü. 

O daima Ģehzadeye: 

- Ah yarabbi bu kuĢ kesilse de yesem, hastalığım bir anda geçecek.” 

diyordu. Fakat Ģehzade kuĢun kesilmesine razı olmayınca Arap kadının hastalığı da 

kesbi Ģiddet ediyor, hastalığının ne olduğunu hiçbir tabip anlayamıyordu. Arap 

kadının hastalığından artık bizar olan Ģehzade kıymetli kuĢunu kestirmeye karar 

verdi. KuĢu Ģehzadenin yanına getirdiler. Zavallı artık kesilecekti. KuĢ yavaĢ yavaĢ 

Ģehzadenin yanına geliyordu. ġehzade kuĢu okĢayarak bu güzel kuĢu kesmeye nasıl 

kıyıyorsun, dedi. Fakat kurnaz kadın: 

- Hayır. Bu kuĢ kesilmeyince benim hastalığım geçmez, diyordu. ġehzade 

kuĢu daima okĢuyordu. OkĢarken tepesinde katı bir Ģey olduğunu hissetti. Dikkatle 

bakınca bunun bir toplu iğne olduğunu gördü. “Bari Ģunu çıkarayım.” dedi. Toplu 

iğneyi çekince o güzel kuĢ yumurtadan çıkan kadının aynı oldu. ġehzadeye hitaben: 

- ĠĢte beni senden ayırıp bu hale koyan bu hain kadındır. Fakat Allah sabır 

edenin yardımcısıdır, dedi.  

O zaman Ģehzadenin sevincinden gözleri yaĢarmıĢ, Arap kadından alacağı 

intikamı düĢünüyordu. Arap kadının ise gözleri fırlamıĢ ne yapacağını ĢaĢırmıĢtı. 

ġehzade kadına: 

- Kırk at mı, kırk bıçak mı? Ġstersin? Dedi. Kadın mağrurane tavrıyla: 

- Kırk bıçağı ne yapayım, kırk at isterim ki memleketime hanımımın yanına 

gideyim, dedi. ġehzade: 

- Peki, cevabını verdi.  
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UĢaklarına kırk at hazırlamalarını emir etti. Kırk at hazırlandı. Kadını kırk 

yerinden iplerle kırk ata bağladılar. Hayvanları koĢturdular. Hain karı kırk parça 

oldu. Ay- yıldız ile Ģehzade ise büyük bir düğün yaparak saadetle dolu bir hayat 

geçirdiler.  

Hiçbir zaman fenalık cezasız, sabır mükâfatsız kalmaz! 

Çocuk Dünyası, II(91), 21 TeĢrinisani 1334 [21 Kasım 1918], s.4- 5- 6- 7- 

8. 

5.1.97. Sükût Ağacı 

Evvel zaman içinde kalbur saman içinde bir adam çocuğuyla beraber 

gezmeye çıkarlar. Az giderler, uz giderler. Dere tepe düz giderler. Nihayet bir dağın 

baĢında bir ağacın dibine otururlar. Çocuk çok terlediğinden fesini çıkarır ve ağacın 

alçak dallarından birine koyar. 

Kendileri yemek yemeye ve konuĢmaya baĢlarlar. Bir müddet sonra 

gidecekleri esnada çocuk fesini giymek üzere almak ister. Lakin bakar ki fesi yerinde 

yok. Bununla beraber dalda da yok. Çocuk fesini ararken fes, yüksek dallardan 

birinde gözüne iliĢir. Fesi almak üzere ağaca çıkmak ister fakat muvaffak olamaz. 

Nihayet ağaca yalvarmaya karar verir. Ağaca: 

- Kuzum ağaç! Canım ağaç! Ne olursun eğil de fesimi alayım. 

Ağaç kibir ile cevap verir: 

- Ah efendim! Asmasaydın. Rahat rahat dururken Ģimdi eğilip senin fesini 

veremem. 

- Sonra seni baltaya söylerim gelir keser! 

- Git söyle! Bunun üzerine çocuk meyusane baltaya gider ve: 

- Canım balta! ġurada benim bir ağacım var. Rica ederim gel de kes. Ben de 

fesimi alayım. 

Balta: 

- MaĢallah beyimiz! Burada rahat, keskin otururken gidip de senin ağacınla 

körlenmeye vaktim yok. 

Ne olursun rica ederim. Sonra seni gider ateĢe söylerim. AteĢ seni körletir. 
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- Git söyle! 

Çocuk bundan da meyus olarak ateĢe yollanır. Nihayet ateĢe giderek: 

- Kuzum ateĢ, canım ateĢ! Gel de Ģu benim baltamı körlet. O da korkudan 

ağaca gidip kessin de ben fesimi alayım. 

- Tamam, bulduk. Sen ne akıllısın. Ben burada harıl harıl yanarken gidip de 

senin baltanı körelteceğim diye sönmeye vaktim yok. 

- Ya! Ama sonra suya söylerim de gelir seni söndürür. 

- Git söyle! 

Çocuk sefer daha çok kederlenerek suya doğru yürüdü. Nihayet bir gölün 

kenarına geldi ve suya: 

- Ah su! Pek rica ederim. ġurada bir ateĢ var. Gel de söndür.  O da korkudan 

baltaya gitsin. Baltayı köreltsin. Baltada korkudan ağaca gitsin. Ağacı kessin. Ben de 

fesimi alayım. 

- Hayır efendim! Ben burada rahat rahat oturup eğlenirken rahatımı bozup 

da bin meĢakkatle senin ateĢini söndürmeye uğraĢamam.  

- Sonra seni kuzuya söylerim. Gelir içer.  

- Ne yaparsan yap.  

Çocuk bu sefer kızdı. Doğruca kuzuya gitti. Yalvarmaya baĢladı: 

- Rica ederim kuzu! Gel de Ģu göldeki suyu iç. O da korkusundan ateĢi 

söndürmeye gitsin. AteĢte korkudan baltaya hücum etsin. Balta da ağacı kessin. Ben 

fesimi alayım. 

- Burada berrak güzel ırmak suyu dururken gidip de senin pis suyunu 

içemem.  

- Öyle ama gider seni kurda söylerim. O seni gelir yer.  

- Git! 

Yollandı. Bir müddet sonra kurdun yanına geldi ve: 

- Ah kurt kardeĢ! Gel de Ģu kuzuyu ye! O da korkudan suyu içmeye gitsin. 

Su da ateĢi söndürmeye gitsin. AteĢte baltayı köreltmeye, balta da ağacı kesmeye 

gitsin. Ağacı kessin. Ben de fesimi alayım. 



 

425 

 

- Bana bak! Burada dört tavuğum varken ben senin kart kuzunu yer miyim? 

- Sonra gider tüfeğe seni söylerim o da seni öldürür. 

- Git söyle! Ne yaparsan yap! 

Çocuk fevkalade kızarak tüfeğe gitti ve: 

- Aman tüfek! Gel de Ģu kurdu öldürüver de o da korkudan kuzuya gitsin. 

Kuzu da suya gitsin. Su da ateĢi söndürmeye, ateĢ de baltayı köreltmeye, baltada 

ağacı kesmeye gitsin. Ağacı kessin ben de fesimi alayım. 

- Bir defa düĢünsene! Ben hiç rahatımı bozup da senin kurdunu öldürmeye 

gider miyim? 

- Öyleyse ben de seni gider fareye söylerim. Senin kayıĢını yer. Seni oradan 

düĢürür. 

- Hadi söyle de, düĢür! 

Çocuk bundan ateĢlenerek doğru fareye yollandı. Fareye giderek: 

- Aman! Rica ederim. Gel! ġuradaki tüfeğin kayıĢını ye de yere düĢsün! 

- Ha ha ha! Ben buradaki yumuĢacık unu bırakıp da senin kaskatı kayıĢını 

yiyemem. Yiyip de ne olacak? 

- Sen onu ye. O korkudan kurda gitsin. Kurt da korkudan kuzuya gitsin. 

Kuzu da suya, su da ateĢi söndürmeye, ateĢte baltayı köreltmeye gitsin. Balta da 

korkudan ağacı gidip kessin. Ben de fesimi alayım… 

- Oh babam oh! Bunlar böyle hepsi olacak mı? 

Farenin istihzasından çocuk çok hiddetlenerek: 

- Sen kayıĢı yiyecek misin yoksa seni kediye söyleyeyim mi? 

- Söylersen söyle! Yerimden bile kımıldamam. 

Çocuk bundan pek müteessir oldu. Ağlamak derecesine gelerek kediye 

müracaat etti. Derdini anlatmaya baĢladı: 

- Ah kedi! Benim derdime bari sen bir çare bul, dedi. Ağlamaya baĢladı. 

Sonra devam etti. Benim fesimi ağaç aldı. Ġstedim vermedi. Baltaya söylerim dedim. 

Korkmadı. Gittim baltaya söyledim. Balta aldırmadı. Baltayı ateĢe söyledim. AteĢ 

köreltmedi. AteĢi suya söyledim. Su söndürmedi. Suyu kuzuya söyledim. Kuzu 
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içmedi. Kuzuyu kurda söyledim. Kurt yemedi. Kurdu tüfeğe söyledim. Tüfek 

öldürmedi. Tüfeği fareye söyledim. Fare yemedi. Ah kedi kardeĢ! Sen git fareyi 

yemeye. Fare tüfeği yemeye gitsin. Tüfek kurdu öldürmeye gitsin. Kurt kuzuyu 

yemeye gitsin. Kuzu da suyu içmeye gitsin. Su da ateĢi söndürmeye gitti. AteĢ de 

baltayı köreltmeye gitsin. Balta ağacı kessin, ben de fesimi alayım. 

Bu kadarcık bir iyiliğin dokunsun! 

Kedi buna merhamet etti. Fareyi tutmaya koĢtu. Fare korkudan çocuğun 

dediğini yapmak için tüfeğe koĢtu. Tüfek hiç ummadığı böyle bir Ģeyin hücumundan 

korkarak kurda koĢtu. Kurt da kuzuyu yemeye koĢtu. Kuzu da suyu içmeye koĢtu. Su 

da ateĢi söndürmeye koĢtu. AteĢ de baltayı köreltmeye koĢtu. Balta da ağacı kesmeye 

koĢtu. Ağaçta korkudan eğildi. Çocuğun fesini verdi. Çocuk bin meĢakkatten, bin 

ricadan sonra fesini aldı. Ağaca beddua etti. Bu ağacın dalları daima sarkık kaldı. 

Rivȃyete nazaran bu ağaç söğüt ağacıymıĢ. 

Çocuk Dünyası, II(91), 21 TeĢrinisani 1334 [21 Kasım 1918], s.9- 10- 11- 

12. 

5.1.98. Beyaz Sultan 

Vaktiyle uzak pek uzak ülkelerin birinde bir sultan vardı. Bu zavallı sultanın 

hiç çocuğu olmuyordu. KıĢ günüydü. Ortalık hep karla örtülmüĢtü. Sanki bütün 

dünya beyaz bir yorgana bürünmüĢtü. Sultan siyah abanoz çerçeveli penceresinin 

kenarında dikiĢ dikerken parmağına iğne battı ve iki damla kan karların üzerine 

yuvarlandı. 

Beyaz karların üzerine düĢen bu iki damla kırmızı kan sultanın o kadar 

hoĢuna gitti ki bütün yüreğinde: 

- Oh Allah‟ım! Ne güzel Ģey. Benim de bir çocuğum olsa. Yüzü kar gibi 

beyaz, yanakları kan gibi kırmızı ve saçları da bu abanoz çerçeve gibi siyah olsaydı, 

temennisinde bulundu. Yüce tanrı onun bu duasını kabul ederek bir sene sonra bir kız 

evladı verdi. Bu tıpkı istediği gibiydi. Çocuğunun bu güzelliğinden memnun kalan 

sultan ismini “Beyaz Sultan” koydu. Beyaz Sultan gittikçe büyüyor ve 

güzelleĢiyordu. 

Fakat b u saadet çok sürmedi. Sultan bir müddet sonra öldü. 

Bir sene sonra memlekette büyük Ģenlikler yapılıyordu. Çünkü padiĢah 
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dünyanın en güzel bir kızıyla evleniyor ve sultanı çoktan unutmuĢ bulunuyordu. 

Bütün bu Ģenliklere bigâne kalan birisi vardı ki o da bedbaht Beyaz Sultan‟dı. Bu 

yeni sultan dünyada kendisinden güzel bir kadın bulunmadığına kaniydi. Buna da 

sebep kendisinin ufacık bir aynası vardı. Her gün aynanın karĢısına geçer ve sorardı: 

- Ey küçük ayna, ey küçük ayna! 

Kimdir en güzel bütün cihanda? Ayna bu sual üzerine dile gelerek: 

- Hanım sultan sizsiniz en güzel bütün dünyada! Derdi. 

Güzel sultan aynanın bu cevabından pek memnun olurdu. Çünkü aynanın 

yalan söylemeyeceğine çok enindi. Beyaz Sultan yedi yaĢına gelince sultanı geride 

bırakacak kadar güzel oldu. Bir gün sultan küçük aynayı alarak güzelliğinin 

berdevam olup olmadığını sordu. Bu sefer ayna Ģu cevabı vermiĢti: 

- Hanım Sultan siz burada en güzelsiniz 

Fakat Beyaz Sultan bütün dünyada en güzeldir. 

Bu cevap sultanı o kadar hiddetlendirdi ki kıskançlıktan çehresi ilk evvel 

sarı, sonra yeĢil bir renk aldı. O dakikadan itibaren Beyaz Sultan‟dan fevkalade 

nefret ediyor ve her an onu mahvetmek çarelerini düĢünüyordu. Çünkü kıskançlık 

kalbinde bir ağaç gibi kök salmıĢtı. Gece gündüz hiçbir istirahate malik değildi. 

Nihayet bir avcıya rast gelerek ona zavallı Beyaz Sultan‟ı tevdi etti ve dedi 

ki: 

- Bu çocuktan Ģiddetle nefret ediyorum. Bunu uzaklara dağ baĢlarına götür 

ve orada öldürerek karaciğerleriyle akciğerlerini bana getir. 

Birkaç saat sonra avcı ile Beyaz Sultan ormanda bulunuyorlardı. Bedbaht 

kız avcının fikrini anlayarak hayatını bağıĢlamasını rica etti. AkĢama kadar ormanı 

dolaĢtılar. Beyaz Sultan yorgunluğa galebe edemeyerek uyudu. Avcı derhal bir 

koyun kesti. Ciğerlerini alarak sultana götürdü. Beyaz Sultan sabah olup uyandığı 

zaman o büyük ormanın içinde kendisini yalnız ve kimsesiz buldu. Fevkalade 

korkarak ağlamaya baĢladı. O sırada bütün kuĢlar ve hayvanlar sultanın etrafında 

dolaĢmaya baĢladılar. bu halleriyle ona bir Ģey yapamayacaklarını anlatmak 

istiyorlardı. 

AkĢama kadar kendi kendine dolaĢtıktan sonra küçük bir ev görerek içeriye 
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girdi. Evin içindeki Ģeylerin hepsi gayet ufak fakat gayet temizdi. Küçük bir odanın 

ortasında beyaz bir masa olup üzerinde yedi ufak tabak, yedi ufak çatal, yedi ufak 

bardak bulunuyordu. Beyaz Sultan büyük bir iĢtiha ile her tabaktan birer parça 

yemek ve her bardaktan birer yudum su içti. Evi gezmek üzere yukarıya çıktı. 

Yukarıdaki odalardan birinde yedi tane yatak bulunuyordu. Fakat bunlardan altısı 

beyaz Sultan‟a göre değildi. Nihayet yedinci yatak kendisine gayet iyi geldi ve dua 

ederek uyudu. Ortalık iyice karardıktan sonra evin sahipleri geldiler. Bunlar yedi tane 

cüceydiler ki dağ baĢında altın toplamakla meĢgul oluyorlardı. Eve geldikleri zaman 

hepsi yedi tane küçük lambalarını yaktılar. Oda ıĢıklandığı zaman evlerine birisinin 

girdiğini anladılar. Çünkü bıraktıkları zaman her Ģey gayet muntazamdı. 

Birinci cüce: 

- Ah, acaba koltuğumda kim oturdu? 

Ġkinci: 

- Acaba yemeğimden kim yedi? 

Üçüncü: 

- Ah, acaba ekmeğimden kim kopardı? 

Dördüncü: 

- Ah, acaba suyumdan kim içti? 

BeĢinci: 

- Ah, acaba çatalımla kim yedi? Diye bağırarak yedinci cüce yatağına doğru 

ilerlemeye baĢladı ve Beyaz Sultanı görerek diğer altı cüceyi çağırdı. Onlarda 

lambalarını alıp küçük cücenin yanına geldiler. Beyaz Sultan‟ın güzelliği karĢısında 

hayretler içinde kalarak: 

- Ah, yarabbi! Bu ne kadar güzel çocuk, diye bağırdılar. Bu güzel kızın 

evlerinde bulunması onları çok sevindirdi. Beyaz Sultan‟ın uyanmaması için hepsi 

yavaĢça yataklarına girdiler. Yedinci çocukta sabaha kadar her cücenin yanında bir 

saat yattı. Nihayet sabah olduğu zaman Beyaz Sultan uyandı. Fakat etrafında bu 

acayip mahlûkları görünce pek ziyade korktu. 

Cüceler onun korktuğunu anlayarak: 

- Korkma güzel çocuk, biz sana bir Ģey yapmayız. Ġsmin nedir? diye 
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sordular. Çocuk: 

- Ġsmim Beyaz Sultan‟dır, cevabını verdi. 

Bunun üzerine cüceler Beyaz Sultan‟ın nasıl olup da burada bulunduğunu 

sordular. O da üvey validesinin tercümeyi halini anlattı.  

Büyük cüce: 

- Çocuğum eğer sen bizim evimizi intizama koymayı ve yemeklerimizi 

piĢirmeyi ahdedersen burada kalabilirsin ve biz seni himaye ederiz. Yalnız üvey 

validen yakın zamanda senin burada bulunduğunu haber alacaktır. Bunun için bizim 

iznimiz olmaksızın eve kimseyi alma, dedi. 

Bu andan itibaren Beyaz Sultan her sabah iĢlerini muntazaman görmeye 

baĢladı. Güzel Sultan ise Beyaz Sultan‟ın öldüğüne iyice emindi fakat tekrar 

aynasına sordu: 

- Ey küçük ayna, ey küçük ayna! 

Kimdir en güzel bütün cihanda? 

Ayna: 

- Hanım sultan burada en güzelsiniz 

Fakat Beyaz sultan dağlar üzerinde 

Sizden bin kat güzeldir! 

Aynanın bu sözleri sultana avcının kendisini aldattığını ve Beyaz Sultan‟ın 

henüz hayatta olduğunu bildirdi. Bu hakikat onu çıldırttı. Tekrar bütün geceler 

istirahatini kaybederek üvey kızının mahvı için çareler aramaya baĢladı. Nihayet bir 

gün yüzünü boyadı, köylü elbiseleri giyerek çerçi kadın kıyafetine girdi. 

Tanınmayacak bir hale geldikten sonra cücelerin evine doğru ilerledi. Kapının önüne 

geldiği zaman zili çekti ve bağırmaya baĢladı: 

- Oh, ne güzel ve ucuz eĢyalarım var. 

Beyaz Sultan pencereyi açtı ve: 

Sabahlar hayır olsun sevgili hanım. Satmak için neler var? 

- Güzel ve ucuz iĢler, her türlü renkten kurdeleler, demekle beraber 

kurdeleleri göstermeye baĢladı. 
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Beyaz Sultan kendi kendine bu kadın namuslu bir kadına benziyor, bunu 

içeri alırsam hamilerim de bana darılmaz, diyerek kapıyı açtı. Sultanı içeri aldı. 

Sultan gayet müĢfik bir tavırla: 

- Gel evladım gel. Senin saçlarına kurdele takayım, diyerek çocuğu önüne 

getirdi. Kurdeleyi boynuna geçirerek o kadar Ģiddetle sıktı ki nefes almaya muktedir 

olamayarak ölü gibi yere serildi. AkĢam olduğu zaman yedi cüce evlerine geldiler ve 

sevgili sultanlarını ölü gibi yerde buldular. Hemen boynundan kurdeleyi çıkardılar ve 

kollarını, bacaklarını hareket ettirerek kendine getirmeye muvaffak oldular. Beyaz 

Sultan kendine geldiği zaman köylü kadının yaptıklarını anlattı. Cüceler hep birden: 

- Evet. Bu densiz sultanın iĢidir. Kendini iyi muhafaza et ve kimseyi içeri 

alma, dediler.  

Fena kalpli sultan tekrar aynanın karĢısına geçerek aynı suali sordu ve ayna 

da Beyaz Sultan‟ın yaĢadığını ihbar etti. Sultan derhal bir tarağı zehirledi. Yine dağ 

baĢına gitti. Kapıyı çaldı. Beyaz Sultan pencereden bakarak: 

- Haydi git. Kimseyi içeri alamam, dedi.  

Fakat sultan onu iğfal ederek kapıyı açtırdı. BaĢını taramak bahanesiyle 

baĢına tarağı sapladı. Beyaz Sultan aklını kaybederek yere yuvarlandı. Sultan kindar 

bir nazarla baktıktan sonra: 

- Sen bu dünyada güzelliğin timsalisin öyle mi? ĠĢte cezanı buldun! 

Sözleriyle uzaklaĢtı. AkĢam cüceler geldiler. Sultanın üvey annesinin hıyanetine 

kurban olduğunu anladılar. Çocuğun baĢından tarağı çıkardılar. Sultan kendine 

gelerek baĢından geçenleri nakletti. Hep cüceler birden: 

- Sana son defa olarak söylüyoruz. Kimseyi içeri almayacaksın, dediler ve 

tekrar iĢlerine gittiler. Sultan saraya geldiği zaman aynadan bu cevabı almıĢtı: 

Evet. Beyaz Sultan sizi geride bırakmıĢtır 

Her halde sizden güzeldir! 

Bu sefer sultan hiddetinden mosmor kesildi. Titreyerek Ģu sözleri söyledi: 

- Beyaz Sultan ölmelidir. Bu benim hayatım pahasına bile olsa yine 

vazgeçmeyeceğim. Yattı. Sabaha kadar rüyasında Beyaz Sultan‟ı öldürdüğünü 

görerek sevindi. Bir hafta müddetle yalnızca bir odaya çekilerek yarısı zehirli yarısı 
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zehirsiz bir elma yaptı. Bu zehir o kadar tesirliydi ki bundan yiyenin derhal öleceğine 

Ģüphe yoktu. Elmayı bitirdi. Beyaz Sultan‟ın evine gitti. Fakat sultan Ģüphelendi. 

Bunu içeri almak istemedi. Hilekâr kadın. 

- Yavrum zehirli elma olmasından mı korkuyorsun? ĠĢte elmanın yarısını 

ben yiyorum ve yarısını da yarısını da sana hediye edeceğim, dedi. Beyaz Sultan 

köylü kadının elmanın yarısını yediğini görünce emin olarak pençeden elmayı aldı ve 

yedi. Biraz sonra Beyaz Sultan ölmüĢtü. Sultan yumruklarını sıkarak: 

- Bu sefer yedi cüce değil hiç kimse seni uyandıramayacaktır, dedi. Saraya 

giderek aynasına sordu. Ayna da Beyaz Sultan öldüğünden artık kendisinin en güzel 

kaldığını, söyledi.  

Filhakika bu sefer yedi cücenin o kadar çalıĢmalarından hiçbir muvaffakiyet 

hâsıl olamadı. Beyaz Sultan ölmüĢtü ve öyle kalacaktı. 

Zavallı cüceler üç gün üç gece Beyaz Sultan‟ın baĢucunda ağlayarak ve onu 

bir türlü kara topraklara tevdi edemediler. Nihayet billurdan bir tabut yaptılar. 

Tabutun üzerine altın yazılarla bir padiĢah kerimesi olduğunu yazdılar. Yanına 

cücelerden birini bekçi bırakarak gittiler. Bütün hayvanlar ve kuĢlar gelerek Beyaz 

Sultan‟ın baĢucunda ağladılar. Sultan taaffün(kokuĢmak) etmeyerek uzun seneler 

tabutun içinde kaldı. Bir gün bir Ģehzade dağlarda ava çıkmıĢtı. Tabutu gördüğü 

zaman kızın güzelliğine hayrette kaldı. Cücelerden pek çok para mukabilinde onu 

istedi. Cüceler vermek istemediler fakat Ģehzadenin yalvarmasına dayanamayarak 

verdiler. ġehzadenin hizmetçileri tabutu götürürken bir ağacın dibinde ayakları kaydı 

ve sendelediler. Bu sırada Beyaz Sultan‟ın boğazındaki zehirli elma sarsıntıdan çıktı. 

Sultan tekrar hayata avdet etti. ġehzade son derece memnun kaldı ve onu 

memleketine getirdi. MuhteĢem düğünlerden sonra mesudane yaĢadılar. 

Çocuk Dünyası, II(92), 5 Kânunuevvel 1334 [5 Aralık 1918], s.1- 2- 3- 4- 5- 

6- 7. 

5.1.99. Kabak Kızı 

Vaktiyle bir kadının hiç kızı olmazmıĢ. Bir gün bu kadın bir yerde bir kabak 

olduğunu haber alır. Bu kabağı kim yerse çocuğu olurmuĢ. Kabağı alır getirir. AteĢe 

koyar ve kendisi komĢuya gider. Kocası gelir, evi arar, tarar bir Ģey bulamaz. Bir de 

bakar ki tencerede bir kabak kaynıyor. Kabağı tencereden indirir ve sofraya koyar. 

Yer. Kadın komĢudan gelince kabağı bulamaz. Kocasına sorar. O da “Yedim” diye 
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cevap verir. Kadın: 

- Eyvah o çocuk ilacıydı, der. Biz gelelim kocasına. Derken kocası gebe 

kalır. Dokuz ay on gün olunca bunun ağrısı tutar. Adam: 

- Benim ağrım tuttu, der. Kadın da: 

- Benim baĢımdan def ol da nerede doğurursan doğur, der. Kocası bir 

ormana gider. Bir ağaca tutunarak güç hal ile bir kabak doğurur ve kurtuldum diye 

koĢarak eve gelir. 

- Karı ben doğurdum, der.  

Karısı: 

- Ne doğurdun? Diye sorar. 

Kocası: 

- Bir kabak doğurdum, der. 

Kadında koĢ o kabağı getir. O bizim çocuğumuzdur, der. Adam gider. 

Kabağı alır, getirir. Gel zaman git zaman kabak dile gelip annesine: 

- Anne beni mektebe ver, demeye baĢlar. Annesi bir hoca tutar ve kız 

çabucak okuyup yazma öğrenir. Aradan birkaç sene geçer. Kız anne bana gergef al, 

der. Annesi de bir gergef alır. Kız öyle bir çevre iĢler ki dünyada emsali yokmuĢ. 

Kabak: 

- Baba al Ģu çevreyi götür sat, der. O da çevreyi götürürken bir Ģehzade 

görür. Hemen parasını verip çevreyi alır. Bunu yapan kızı Allah‟ın emriyle isterim. 

Adam: 

- Benim kızım. Yalnız bir kabak vardır derse de Ģehzade dinlemeyip ertesi 

günü annesini yollar. Kabağı aldırır. Bir düğün yaparlar. Kabak hiç laf söylemez. Her 

zaman ve Ģehzade giderken kabak merdivenden inerek Ģehzadeyi geçirirmiĢ. Bir gün 

komĢuda düğün olur. Kaynanası: 

- Kabakcığım, seni düğüne götüreyim, der. 

Kabak hiç ses çıkarmaz. AĢağıya iner kaynanasını geçirir. Kaynanası 

giderken kabağa eliyle vurur. Sonra kabak yukarıya çıkarak ortadan yarılır. Bir güzel 

kız olur. Yanında üç kız daha. Hepsi beyaz elbise giyinmiĢ olduğu halde düğüne 
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giderler. Düğün evinde kaynanası bunu görünce sorar ki: 

- Kızım hangi mahalledensin? 

Kız: 

- BeĢ pençe mahallesindenim, der. Eve gelir. Kabağına girer. Yine ertesi 

gün kaynanası giderken baĢına keçe ile vurur. Kız dünkü gibi yapar. Bu sefer 

kaynanası sorunca ona: 

- BaĢına keçe vuran mahallesindenim, diye cevap verir. Kız eve gelir. Saate 

bakar. Daha erkendir, der. Uyur. Derken Ģehzade gelir. Bir de bakar ki odada bir kız 

uyur. Hemen kızı uyandırır. ĠĢi anlar. Annesi düğünden gelir: 

- Aman oğlum bugün düğünde bir taze gördüm öyle güzel, öyle güzeldi ki, 

der. ġehzade: 

- Anne gel. O taze buradadır, der. Annesini götürür. Tekrar kırk gün kırk 

gece düğün yapar.  

Çocuk Dünyası, II(92), 5 Kânunuevvel 1334 [5 Aralık 1918], s.7- 8. 

5.1.100. Sağırların Komedyası 

Ġlkbahar mevsimine tesadüf eden bir ramazanı Ģerifin yirmi dokuzuncu 

günüymüĢ. Artık ekinler biçiliyormuĢ. Güç Ali adında sağır bir çoban, sabahleyin 

erkenden sürüsünü almıĢ, gütmeye götürmüĢ. Öğleye kadar hoĢ kokulu bahar 

çiçekleri arasında bülbüllerin, kuĢların hazin nağmelerini dinleyerek sürüsünü otlatır. 

Öğle vakti koyunlar hep gölgelere çekildiği zaman Güç Ali de biraz uyku kestirmek 

dinlenmek için bir gölgeye yatar ve uyur. 

Kalktığı zaman güneĢ yüksek dağın uçlarına gelmiĢ. Ortalık serinlemiĢti. 

Güç Ali ağıla dönmek için koyunları toplamaya baĢladı. Lakin boynuzu kırık, kısır 

bir koyun yoktu. Güç Ali etrafına bakındı. Gezdi, aradı fakat koyunu bulamadı. 

Koyunu sormak üzere orada ekin biçmekte olan sağır bir çiftçinin yanına gitti. Selam 

verdi: 

- Selamünaleyküm, çiftçi dayı! 

- Arpa biçiyorum. 

- Boynuzu kırık, kısır bir koyun gördün mü? 

- Demincek erkek bir merkebe binmiĢ –eliyle iĢaret ederek- Ģu yoldan geçti. 
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Güç Ali bu cevabı alınca Allah senden razı olsun” diyerek çiftçiden ayrıldı. Onun 

iĢaret ettiği yola doğru gitmeye, koyununu aramaya baĢladı. Tesadüfen koyunu bir 

çalı gölgesinde bulunca, çiftçinin doğruluğundan çok memnun oldu ve “Haydi Ģu 

koyunu çiftçiye hediye edeyim.” diye çiftçinin yanına geldi: 

- Çiftçi baba! Sen çok doğru bir adamsın. Al Ģu koyun sana hediye olsun! 

- Canım valla çoban bu koyunun boynuzunu ben kırmadım. 

- Yahu! Al sana hediyem olsun! 

- Billah ben kırmadım! 

O sırada yoldan bir süvari geçiyordu. Çiftçi hemen süvariye doğru koĢmaya 

baĢladı. Çoban da arkasından koyun da. Süvarinin yanına vardılar ve süvariyi 

durdurttular. Çiftçi hemen söze baĢladı: 

- Yahu Ģu çobana bak! Koyunun boynuzu kırılmıĢ. Bana “Sen kırdın.” 

diyor. 

- Yahu koyunu hediye ediyorum da almıyor. 

Belaya bak ki süvari de sağırmıĢ. O da: 

- Aman kardeĢlerim. Ben beygirimi üç yıl evvel falan kimseden satın aldım. 

Billahi çalmadım. Madem siz bana çaldı diyorsunuz, hadi öyleyse düĢün önüme 

kadıya gidiyoruz. O meseleyi halleder, der. Ġki sağırı önüne katar. ġehre doğru 

gitmeye baĢlarlar. Yolda ihtiyar ve sağır bir nineye tesadüf ederler. Nine bunlara 

sorar: 

- Evlatlarım, nereye gidiyorsunuz? Düğüne mi? 

Süvari: 

- Canım valide! Ben bu beygirimi üç yıl evvel birisinden satın aldım. ġimdi 

bunlar bana “Sen bunu çaldın, bu hayvan bizimdi” dediler. 

Çiftçi; 

- Billahi Ģu koyunun boynuzunu ben kırmadım. 

Çoban: 

- Nine koyunu hediye veriyorum da almıyor. 

Nine: 
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- Hadi öyleyse. Çoktan beri düğün pilavı yemedim. Ben de sizinle geleyim, 

der. Onlara katılır. 

AkĢamüzeri bunlar kadının yanına varırlar. Süvari der ki: 

- Kadı efendi –çiftçi ve çobanı göstererek- bunlar bana baĢkasından satın 

almıĢ olduğum beygiri bizimdir, diye iddia ediyorlar. Bana sen bunu çaldın, diyorlar. 

Çiftçi: 

- Efendim billahi boynuzunu ben kırmadım. 

Çoban: 

- Koyunu hediye veriyorum da almıyor. 

Nine: 

- Hâkim efendi! Biz düğüne gidiyoruz. 

Kendileri gibi sağır olan kadı da hiddetle: 

- Ben böyle dava hiç görmedim. Mademki Ģevval ayını gördünüz, öyleyse 

yarın bayram. Hadi bayram topları atılsın, der. Toplar atılır. Ertesi günü de 

Ramazanın otuzuncu günü bayram yapılır. 

Çocuk Dünyası, II(92), 5 Kânunuevvel 1334 [5 Aralık 1918], s.8- 9- 10- 11. 

5.1.101. İnatçı Keçiler 

Vaktiyle bir çocuğun üç keçisi vardı. Bütün gün üç keçi koĢar ve oynardı. 

Bir akĢam çocuk keçileri eve getirirken keçiler Ģalgam tarlasına atladılar. Çocuk 

dıĢarı çıkaramadı. Sonra bir tepeciğin üzerine oturdu ve ağlamaya baĢladı. Çocuk 

oturur oturmaz bir tavĢan geldi ve sordu: 

- Niye ağlıyorsun? 

- Keçiler tarlaya kaçtı, çıkaramadım. Ona ağlıyorum. 

Her ne kadar tavĢan da çalıĢtı, çabaladı. Lakin çıkaramadı. Sonra tavĢan da 

çocuğun yanına oturdu. Beraber ağlamaya baĢladılar. Derken bir tilki çıktı geldi: 

- Niye ağlıyorsunuz? 

- Çocuk ağlıyor, ben de ağlıyorum. Çocuk keçileri Ģalgam tarlasına kaçırmıĢ 

ona ağlıyor. 
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- Adam sizde. Ne ağlıyorsunuz? Ben size Ģimdi çıkarırım. 

Tilki de çalıĢtı. ÇalıĢtı. Fakat kandırıp bir türlü çıkaramadı. Onların yanına 

geldi. Ağlamaya baĢladı. Biraz sonra bir kurt geldi ve sordu: 

- Niye ağlıyorsunuz ya hu? 

- TavĢan ağlıyor diye ağlıyorum. TavĢan da çocuk ağlıyor diye ağlıyor. 

Çocukta keçilerini Ģalgam tarlasına kaçırmıĢ ona ağlıyor. 

- Amma tuhaf Ģey ha! Durun ben size keçileri çıkarıvereyim. 

Tarlaya daldı. ÇalıĢtı, çabaladı. Fakat keçiler Ģalgam tarlasından çıkmadı. 

Kurt da döndü geldi. Onların yanına oturup ağlamaya baĢladı. 

Derken bir arı vızıldaya vızıldaya kurdun yanına geldi: 

- Ne ağlıyorsun kurt baba? 

- Ne ağlayacağım arı bey, tilki ağlıyordu da ona acıdım. O da tavĢanın 

ağlamasına dayanamamıĢ. TavĢan da zavallı çocuğa acımıĢ. Çocuğun keçileri Ģalgam 

tarlasına kaçmıĢ. Hepimiz çalıĢtık. Ġnatçı keçileri Ģalgam tarlasından çıkaramadık. 

Aman arı biz ağlamayalım da kim ağlasın?  

- Vah zavallılar vah! Üç keçiyi bu kadar çalıĢıp da bir Ģalgam tarlasından 

ayıramazsanız sahiden ağlamaya hakkınız varmıĢ. Hadi susun artık ben size Ģimdi 

çıkarıyorum, dedi.  

Vızlayarak gitti. Keçinin kulağına küçük iğnesini hemen batırdı. Ġğnelenen 

keçi sıçradı. DıĢarı kaçtı. Ötekilerde arkasından koĢtu. Çocuk sevincinden keçilerinin 

yanına geldi. Hepsinin ağlaması dindi. 

Çocuk Dünyası, II(92), 5 Kânunuevvel 1334 [5 Aralık 1918], s.11- 12. 

5.1.102. Avcı Mehmet 

Vaktiyle fakir bir kadının Mehmet isminde bir erkek çocuğu varmıĢ. Bu 

çocuk mektepte okuyormuĢ. Bir gün muallimleri tekmil çocukları çağırır. Bu günden 

sonra hiç kimse mektepte okumayacak. Babalarının sanatı ne ise o mesleğe girecek, 

der. 

Mehmet‟te herkesle beraber evine gider. Ağlayarak annesine vuku hali 

anlatır. Babasının ne sanatta olduğunu sorar. Basının avcı olduğunu, av atlarının 

izbede olduğunu anlayınca hemen sevinçle izbeye iner. Orada bir kırık ok, bir paslı 
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yay ve sair av aleti bulur. Bunları bir parça temizler. Yağlar.  Sırtına alı ve annesine: 

Allahaısmarladık anneciğim. Ben babamın sanatına gireceğim. Bize 

babanızın sanatına gireceksiniz, artık okumayacaksınız dediler, deyip kapıdan dıĢarı 

çıkar.  

Biraz yürüdükten sonra bir ormana girer. Uzaktaki ağaçların birinde gayet 

ziyadar bir parıltı hisseder. Oraya doğru koĢar ve ağaca tırmanır.  Ne görsün bir altın 

yumurta. Yumurtayı alır. Doğru eve gelir. Sevinerek annesine yumurtayı gösterir. 

Sonra yumurtayı kuyumcu çarĢısına indirir. Kuyumculara ne kadar kıymeti olduğunu 

sorar. Fakat hiç birisi buna paha biçemez. Bu sırada o zaman padiĢahının veziri 

oradan geçerken bunu görür. Yumurtanın padiĢaha layık olduğunu söyleyerek 

çocuğu saraya götürür. Bu yumurtayı padiĢaha gösterirler. PadiĢah ben dünyada 

böyle yumurta görmedim diyerek yumurtayı alır. Çocuğa bir ölçek altın verilmesini 

emir eder. 

Vezir çocuğu altın vermek için dıĢarı çıkarır. Fakat bir ölçek altını kendi 

alır. Çocuğa bir ölçek buğday verir. Çocuk buğdayı alır ve bak anne bana saraydan 

ne verdiler diye eve gider. Buğdayı annesine verir. Annesi gidip buğdayı satar. 

AkĢam için ekmek alıp gelir. O gece karınlarını doyururlar. Biz gelelim vezire: 

Yaptığı Ģeyin duyulacağını anlar. Mehmet‟in öldürülmesi için desiseler 

düĢünmeye baĢalar. PadiĢaha giderek yumurtanın bir de kuĢu olduğunu ve 

Mehmet‟in bunu bulmasını söyler. PadiĢah Mehmet‟in bulamayacağını söylerse de 

vezir padiĢahı aldatır. Hemen Mehmet‟i çağırırlar. PadiĢah yumurtanın kuĢunu 

getirmesini ve 40 günde getirmediği takdirde cellada teslim edileceğini söyler. 

Mehmet saraydan çıkarak doğru eve gider. Okuyla yayı birkaç da ökse alır. 

Annesiyle vedalaĢıp ayrılır. Ormana doğru koĢmaya baĢlar. Yumurtayı bulduğu 

ağaca çıkar. Bütün ağacı ökseledikten sonra ağacın altına yatıp uyur. 

Biraz sonra uyanınca ağaçta bir kuĢun çırpındığını hisseder. Hemen ağaca 

tırmanır ve altın kuĢu sevinçle alıp doğru saraya götürür. PadiĢaha müjdeciler gider. 

PadiĢah kuĢu alır. Çok memnun olduğundan vezirini çağırıp çocuğa iki ölçek aĢtın 

verilmesini emir eder. Vezir yine iki ölçek altını kendine ve o kadar buğdayı da 

çocuğa verir. Çocuk sevinerek eve gider. Buğdayı annesine verir. Annesi de bunu 

satıp parasıyla bir ekmek alır. O gece de karınlarını güzelce doyururlar. Fakat vezir 

Mehmet‟in yeryüzünden hala kalkmadığını gördükçe aldığı üç ölçek bir gün mutlaka 
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duyularak mahvına sebep olacağını düĢünerek padiĢaha: 

- PadiĢahım, bu Mehmet çok cesur bir çocuk. Gitsin Kaf Dağı‟nın 

arkasındaki hamama. O hamamda bir peri kızı var. Onun elinde de bir altın tas 

vardır. Ġçinden dökülen su altın olur. Bunu getirsin, dedi. 

PadiĢah: 

- Ben bu kadar askerimi feda ettim aldıramadım. Mehmet nasıl alır? Olmaz, 

dediyse de vezir padiĢahı kandırdı. Bunun üzerine Mehmet‟i çağırdılar. Ya bu tası 

kırk güne kadar getirmesini yoksa cellada teslim edileceğini Mehmet‟e söyledi. 

Çocuk meyusane saraydan çıktı. Eve gidince vuku hali annesine anlattı. 

VedalaĢarak yola revan oldu. Mehmet Kaf Dağı‟na vasıl olup karĢıda bir hamam 

görünce bu hamama doğru ilerledi. Ġçeride bir gürültü hissetti.  Fakat son cesaretle 

içeri girdi. Bir de ne görsün. Saçlarından duvara aslı bir peri kızı. Elinde altın tasla 

duruyor. Gider gitmez doğru kızı saçlarından kurtardı. Bunun üzerine peri kızı: 

Dile benden ne dilersen, der. Mehmet elindeki tası istediğini söyler. Peri: 

- Bu pek ağır teklif. Fakat beni kurtardığına mükâfaten tası veririm, der.  

Mehmet tası alınca doğru saraya gider. PadiĢaha verir. PadiĢah gayet 

memnun olur. Vezirini çağırarak çocuğa üç ölçek daha altın vermesini emir eder. 

Fakat vezir yine altınları kendisi alır. Çocuğa buğday verir. Çocuk ses çıkarmadan 

yine annesine götürür. O da satıp ekmek alır. Karınlarını o gece de güzelce 

doyururlar. 

Ölçekler ziyadeleĢtikçe vezirin vesvesesi de ziyadeleĢir. Mehmet‟in 

yeryüzünden kalkması için desiseler aramaya baĢlar. PadiĢaha: 

- PadiĢahım Mehmet gitsin Hint padiĢahının kızını alsın. Getirsin. Bize 

vermedi belki Mehmet bir kolayını bulup getirir, der. PadiĢah Mehmet‟in 

getiremeyeceğini söylerse de vezir padiĢahı kandırır. PadiĢahta Mehmet‟i çağırarak: 

- Eğer Hint padiĢahının kızını kırk güne kadar getirmezse cellada teslim 

edeceğini söyler. 

Mehmet: 

- PadiĢahım bana üç gün müsaade et. DüĢüneyim. Cevap vereyim, der. 

Üç gün sonra Mehmet padiĢahın huzuruna çıkar ve: 



 

439 

 

- PadiĢahım düĢündüm. Yalnız bir Ģartım var. O olursa kızı getiririm, der.  

PadiĢah Ģartın ne olduğunu sorunca Mehmet der ki: 

- Bana bir gemi yaptıracaksınız. Direkleri altından, çivileri elmastan olacak. 

Ġçinde saz salonlar, gazinolar, nakkaĢ haneler bulunacak. Hulasa emsali görülmemiĢ 

bir gemi. Kaptan ben olacağım. Ġçine kırk kız konacak. Kırk birincisi vezirin kızı 

olacak ve siz bu sefineye bir para sarf etmeyeceksiniz. Hepsini vezir yaptıracak. 

Bunun üzerine padiĢah vezirini çağırarak Mehmet‟in Ģartını söyler. Vezir 

sırrının meydana çıktığını anlayınca benzi sapsarı kesilir. Dudakları patlar. Ġster 

istemez sefineyi yaptırmaya baĢlar. Gemi yapılır. Her Ģey tamamlanır. Fakat vezirin 

ne evi, ne yeri ne altınları ne de kızı kalır. 

Gemi yapıldığını Mehmet‟e söylerler. Mehmet akrabaları ile vedalaĢtıktan 

sonra büyük bir alayla teĢyi edilir. Kaptan köĢküne çıkıp gemiyi kaldırır. Hindistan‟a 

doğru hareket eder. Bir gün beĢ gün derken Hindistan‟a giderler. Gemiyi demirlerler. 

Hint padiĢahı gemiyi görünce ne olduğunu anlamak için adamlarını gönderir. 

Adamlar gelip gemiyi gezerler ve padiĢaha gidip haber verirler. PadiĢah ertesi gün 

sandala binip gemiye doğru hareket eder. Bu sırada bir kuĢ geminin üstüne gelerek: 

- Mehmet, Mehmet! PadiĢah geliyor. Kalk kendine gel, der. Mehmet beyaz 

beyaz elbiseler giyer ve tayfaya da beyazlar giydirip hepsini bir iĢe oturtur. PadiĢahı 

karĢılamaya çıkar. Neden sonra padiĢah gelir. Gemiyi gezerler. PadiĢah geminin 

güzelliğine hayran olur. Kendinden geçer. AkĢam olur. PadiĢah gitmeyi düĢünmez. 

Saraydan padiĢahı merak etmeye baĢlarlar. Neden sonra aklı baĢına gelip saraya 

gider. Vuku hali büyük sultana anlatır. Ertesi gün onların gidip gemiyi görmesini 

fakat küçük sultanın duymamasını tembih eder. Ertesi gün büyük sultan kahyâ kadın 

ile gemiye gitmeye hazırlanır. Bu sırada yine kuĢ gemiye gelerek: 

- Mehmet, Mehmet kendine gel. Büyük sultan geliyor, der. Bunun üzerine 

Mehmet tayfaya kırmızılar giydirir. Hepsini bir vazifeye koyar. Kendi de al elbiseler 

giyerek sultanın istikbaline çıkar. Sultan gelir. Gemiyi gezer. O da hayrette kalarak 

sandala biner. Saraya döner. O gece küçük sultana dadıları geminin güzelliğini ve 

padiĢah babasından izin alarak onun da gidip görmesini söyler. Sultan babasına 

yalvarır. PadiĢahta dadısı ile birlikte gidip görmesine müsaade eder. Dadısı ile küçük 

sultan gemiye gitmek için saraydan çıkar. 

Tam bu sırada yine kuĢ gelerek küçük sultanın gelmekte olduğunu 
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Mehmet‟e söyler. Bunun üzerine Mehmet tekmil tayfasına yeĢiller giydirerek hepsini 

bir vazifeye koyar. Kendi de yeĢil elbiselerini giyerek geminin demirlerini tarattıktan 

sonra sultanın istikbaline çıkar. Dadısı ile sultan gelirler. Gemiyi gezerler. Artık 

saraya giderlerken ilk önce dadıyı indirirler. Sultan ineceği sırada gemi kalkar. Sultan 

gemide kalır. PadiĢaha haber gider. O kadar toplar atılır, o kadar askerler çıkar 

gemiyi yakalayamazlar. Ġstanbul‟a yaklaĢtıkları sırada Mehmet uykuya yatar. Fakat 

bir parça uyumadan bir derviĢ gelerek: 

- Mehmet, Mehmet uyuma! PadiĢahın tavlasından senin ile sultana iki at 

ayırdılar. Bunları sihirlediler. Sakın ne sen bin ne de sultan binsin 

Mehmet korku içinde uyanır. Rüya görmüĢüm diye tekrar yatar. Uyur. Fakat 

yine o derviĢ gelerek: 

- Mehmet, Mehmet hala uyuyor musun? Kalk! Sarayın kapılarını 

sihirlediler. Sakın kapıdan girme. BaĢka kapı açtır da gir, der.  

Bunun üzerine Mehmet yine uyanır. Rüya gördüm diyerek tekrar yatar. 

Uyur. Yine o adam gelir: 

- Mehmet, Mehmet çabuk kalk! PadiĢahla sultanın güvey girdiği gece iki 

ejderha gelecek. Bunları öldür, der.  

Mehmet tekrar korku içinde uyanır. Artık ne olursa olsun uyumayacağım, 

der.  

Ġstanbul‟a yaklaĢtıklarını haber alınca alaylarla istikbaline hazırlanırlar. 

Mehmet‟in gemisi göründüğü zaman mızıkalar çalmaya baĢlar. Gemi gelir. Sultanla 

Mehmet çıkar. Ġki at getirmiĢtiler. Mehmet hemen bunları öldürür. Vezir kızı da ses 

çıkaramaz. BaĢka iki at gelir. Saraya kadar döĢenen halıların üstünde sultanla 

Mehmet at sırtında ilerliyorlardı. Fakat bir türlü Mehmet sarayın kapısından içeriye 

girmez. Ayrı kapı açtırıp oradan girer. O gece sultanla padiĢah güvey girer. Hemen 

Mehmet gizlice yüklük içine saklandı. Gece yarısı padiĢahla sultanın ayakucuna iki 

ejderha geldi. Mehmet hemen ejderhaları öldürdü. Bu sırada padiĢah uyandı. 

Mehmet‟i isticvap(sorgu)a baĢladı. Mehmet‟in “Ne sorun ne söyleyeyim!” demesi 

üzerine padiĢah hiddetlendi. Mehmet‟e mutlaka söylemesini emir etti. Mehmet 

bilmecburiye söylemeye baĢladı: 

- Yolda gelirken bir parça uyudum. Bu sırada birisi gelerek “Mehmet, 
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Mehmet uyuma! PadiĢahın tavlasından senin ile sultana iki at ayırdılar. Bunları 

sihirlediler. Sakın ne sen bin ne de sultan binsin.” Bunu der demez Mehmet yarı bele 

kadar taĢ kesildi. Ġlerisini söylememesi için padiĢaha yalvardı. PadiĢah mutlaka 

hepsini söylemesini emir ettiğinden devam etti. “Yine uyudum. Bu adam yine 

gelerek bana sarayın kapısını sihirlediklerini ve oradan geçmememizi tembih etti.” 

Mehmet hemen göğsüne kadar taĢ kesildi. PadiĢahın merhamet etmesini, ilerisini 

söyletmemesini rica etti. PadiĢahın ısrarı üzerine Mehmet yine söylemeye baĢladı. 

“Biraz daha uyudum. Bu adam yine geldi. PadiĢahla sultan güvey girdiği gece 

ayakuçlarına iki ejderha gelecek. Onları öldür. Eğer bunları söylersen taĢ ol.” dedi.  

Bunları der demez Mehmet baĢtan ayağa kadar taĢ kesildi. PadiĢah piĢman 

oldu fakat ne çare! 

Aradan zaman geçti. Bir gece padiĢahla sultan bir rüya gördüler. Fakat 

ikisinin de gördüğü rüya yekdiğerinin aynıydı. Rüyalarında bir derviĢ geldi. 

Çocuklarının kanını Mehmet‟e sürerlerse Mehmet‟in dirileceğini söyledi. Ertesi gün 

sultanın bir çocuğu olduğunu padiĢaha haber verdiler. Çocuğu padiĢaha verdiler. 

PadiĢah hemen çocuğu ikiye ayırarak kanını Mehmet‟e sürdü. Mehmet aksırarak 

dirildi. PadiĢah sultanın yanına gitti. Fakat ne görsün? Çocuk sultanın kucağında 

meme emiyor. Hemen hıyanetine vakıf olduğu vezirin katlini emir etti. Mehmet‟i 

vezir yaparak rahat rahat yaĢamaya baĢladı. 

Çocuk Dünyası, II(93), 19 Kânunuevvel 1334 [19 Aralık 1918], s.1- 2- 3- 4- 

5- 6. 

5.1.103. Ejder Bulut 

Ol zaman içinde, kalbur saman içinde Yemen padiĢahlarından birinin darı 

dünyada bir evladı varmıĢ. 

Bir gün Ģehzade kendine bakacak bir hizmetçi aramaya gider. Bir dükkânın 

üzerinde bir levha görür. Levhada “Bunu alan da piĢman, almayan da piĢman.” 

kelimeleri yazılı. ġehzade bundan çok Ģüphe eder. Ne olursa olsun diye levhanın 

bedelini verip alır. Derhal karĢısına bir dudağı yerde, bir dudağı gökte bir Arap 

çıkarak “Emir edin Ģehzadem” der. ġehzade birden bire korkar. Fakat Arap 

korkmamasını söyler.  ġehzade eve gelir ve Arap‟tan pek memnun olur.  

Yine bir gün odasında otururken canı sıkılıp Ģah babasının odasına oturmaya 

gider. Odada duvarda asılı ayın on dördü gibi bir kız resmi görür. Buna canı 
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gönülden aĢık olur. Babasına sorar ki: 

- Bu kız kimdir? Ben bu kızı hangi memlekette oturuyorsa alıp getireceğim. 

Babası cevaben: 

- Oğlum, o kız için ben çok muharebeler ettim. Fakat yine muvaffak olup 

alamadım. Sen nasıl alırsın? O Ġran Ģahının kızıdır.  

Bu malumatı alan Ģehzade Araba böylece anlatır. Arap yol tedariki 

görmesini söyler. Her Ģey hazır olduğu halde ertesi günü Ģafak sökmeden yola revan 

olurlar. Kırk gün kırk gece yürürler. Kırk birinci günü karĢıdan büyük bir saray 

görürler. ġehzade sevinir. Saraya geldik de Ģaha haber gönderirler. ġehzade ve Arap 

saraya kabul olunur. 

ġehzade Allah‟ın emriyle, peygamberin kavliyle kızı ister. ġah kabul eder 

fakat bir Ģartla. Kızımla kim yarıĢ edipte geçerse ona veririm, der. ġehzade kabul 

eder. Kız ile Arap yarıĢ eder. Kız çok koĢarmıĢ fakat Arap‟ın ayakları büyük 

olduğundan kızı yarı yolda bırakır. ġah bunu saymaz. Eğer bir çayır dolusu hayvanatı 

yerseniz kızımı o zaman veririm, der.  Arap hemen içine çeker, Ģah ĢaĢırır. Bunu da 

saymam hak oyunu üçtür. Eğer Ģuradaki kaynar hamamda yıkanırsanız kızımı alın, 

benden size helal olsun, der. Hamama girerler. Çok sıcak olduğundan yıkanamazlar. 

Arap hemen üfler. Hamam buz gibi olur. Girip yıkanırlar. ġah naçar kızını vermeye 

mecbur olur. Hepsi birden yola revan olurlar. Sultan hanımın çok sevdiği bir köpeği 

vardı. Bunu da yanına almıĢtı. Bu köpek pek hassastı. Giderlerken köpek çalılıklar 

arasından yürümeye baĢlar ve havlar. ġehzade köpeğin “Bu yoldan gidin.” demek 

istediğini anlar. Fakat onu dinlemez. Arap‟ın uykusu gelince olduğu yerde kütük 

kesilir. Evvelce Ģehzadeye “Serçe parmağını kesip kanatırsan ben uyanırım.” demiĢti. 

O sırada Arap uyanır. Birkaç adım ötede kırk zincir ile bağlanmıĢ, bir mahlûk 

görürler. ġehzade düĢman zannederek kılıcını çekip üzerine hücum eder. Bağlı 

olduğunu görünce kılıcını kınına koyar. Bu mahlûka “Ejder Bulut” derlermiĢ. Bu 

sultan hanımı görünce aklı baĢından gider. Sultanım beni kurtarmak istersen beni 

mahkûm eden zincire dokun, der. Sultan dokunur dokunmaz zincirler çözülür. Ejder 

bulut kızı alıp mavi kırmızı bulut olup semaya yükselir.  

Köpek gelip Ejder Bulut‟un bağlı olduğu yere bir iĢaret koyar. ġehzade 

ĢaĢırır. Arabı uyandırmak için hemen serçe parmağını keser. Arap gerile gerile 

uyanır. ġehzade geçen vakıayı anlatınca Arap kızar. Hemen köpeğin iĢaret ettiği 
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yerde “Sultan Hanım!” diye bağırır. Buluttan “Efendim!” denir. Arap, Ejder Bulut‟un 

hayatından malumat almasını söyler. 

Kız Ejder Bulut ile gitmeye razı olmuyormuĢ. Kız: 

 - Eğer senin canını bana söylersen ben seninle yürürüm, der. Ejder Bulut: 

- Benim canım Elmas Dağı‟nın içinde bir kaz yumurtasıdır. O kırılırsa 

benim hayatım mahvolur, der. 

Kız hemen aĢağıya böylece söyler. Hemen Ejder Bulut üzerine atılır. Alt üst 

olurlar. Arap hemen dağa koĢar. Bir tekme de yıkar. Yumurtayı alıp gelir. Bu iĢ o 

kadar olmuĢtu ki Ejder Bulut daha sultanın üzerine yeni atılmıĢtı. Arap yumurtayı 

sıkınca Ejder Bulut kızı bırakır. AĢağı inmeye baĢlar. Araba canıma kıyma, diye 

yalvarır. Arap: 

- Sultan hanımı getirirsen o zaman öldürmem, der. Ejder Bulut sultanı gidip 

getirir. Arap da yumurtayı kuvvetiyle yere vurur. Ejder Bulut parçalanıp ölür. 

ġehzade kıza kavuĢtuğuna çok memnun olur. Nihayet babalarının yanına gelir. Kırk 

gün kırk gece düğün ederler. Derken babaları ölür. ġehzade padiĢah olur, Arabı da 

vezir yapar. 

Çocuk Dünyası, II(93), 19 Kânunuevvel 1334 [19 Aralık 1918], s.7- 8- 9. 

5.1.104. Padişahın Kızı Çobanın Oğluna Kısmet Olmuş 

Vaktiyle büyük bir padiĢah varmıĢ. Bir gün dünyaya bir kızı gelmiĢ. Bu kız 

gayet müstesna güzelliklerdenmiĢ. PadiĢah çocuğu görünce kalbine bir gurur gelmiĢ. 

Ben bu kadar büyük bir padiĢahım kızım bu kadar güzel. Acaba ben kızımı kime 

vereceğim, diye düĢünmüĢ. Hemen müneccimleri toplamıĢ. “Kızımın ikbaline 

bakınız!” demiĢ. Müneccimler bakmıĢlar ve “Sizin kızınız bir çobanın oğluna 

kısmettir.” demiĢler. PadiĢah pek ziyade gazaplanmıĢ. “Vay ne demek benim kızım 

bir çoban oğluna layıktır? O oğlan neredeyse gidip öldüreyim.” diyerek müneccim 

baĢını alıp tola revan olmuĢ. Birkaç gün gitmiĢler. Bir çölün ortasında eski bir çadır 

görmüĢler. 

Müneccim baĢı “ĠĢte padiĢahım çobanın meskeni burasıdır.” demiĢ. Çadıra 

varmıĢlar. AkĢam olmuĢ. Çoban çadıra girip bunlara selam vermiĢ. Arkasından 

hamile olan karısı gelmiĢ. Bunlara gece misafirlerine kudretleri olduğu kadar ikram 

etmiĢler. Aradan bir iki saat geçtikten sonra arap bunlara yerde arkasında yatmakta 



 

444 

 

olan karısının bir çocuk getireceğini ve ağrısı ziyade olduğunu, kendilerinin çadırdan 

çıkıp biraz dıĢarıda beklemelerini rica etmiĢ. Bunlar dıĢarı çıkıp bir iki saat kadar 

beklemiĢler. Çoban gelip dünyaya bir erkek evladı geldiğini haber vermiĢ. Bunları 

tekrar içeriye almıĢ. Çocuğu göstermiĢ. Hakikaten gayet güzel çocuğu olduğunu 

görmüĢler. Müneccim yavaĢça: 

- ĠĢte padiĢahım senin kızını alacak olan budur, demiĢ. Sabah olunca zavallı 

çobanla harami hiçbir Ģeyden haberleri olmayarak beĢikte uyuyan çocuğu ve 

misafirleri uyandırmadan iĢlerine gitmiĢler. PadiĢah kalkıp doğruca beĢiğin yanına 

gelmiĢ.  Uyumakta olan güzel çocuğun yüzüne bakmıĢ ve usulca elmaslı hançerini 

çıkarıp çocuğun göğsüne saplamıĢ. BeĢiğin yastığının altına bir avuç altın bırakıp 

çocuğu almıĢ. O çevrede akmakta olan suya atmıĢ. Oradan sarayına avdet etmiĢ. 

Zavallı araplar ise akĢam çadırlarına döndükleri zaman beĢikte çocuğu bulamayıp 

altınları bulunca bunun akĢamki misafirlerin iĢi olup çocuğun ne olduğunu 

anlamayarak ağlayıp sızlamaya oturmuĢlar. Çocuk ise suya atıldıktan sonra bir 

değirmen bendine dayanmıĢ. Çark dönmeyince değirmenci merakla “Acaba ne 

takıldı?” diyerek dıĢarı çıkıp bakmıĢ. Bir de ne görsün? Suyun içinde ayın on dördü 

gibi bir çocuk. 

Hemen bu çocuğu alıp evine götürmüĢ. Çocuğun göğsünden hançeri 

çıkarmıĢ. Kalbinin hafifçe çarpmakta olduğunu hissetmiĢ. Acele ilaçlar yapıp 

yarasını sarmıĢ. Süt verip beslemeye baĢlamıĢ. Değirmencinin karısı iyi bir kadınmıĢ. 

Evladı da olmadığından çocuğa kendi evladı gibi bakmıĢ. Çocuk beĢ yaĢına girince 

gayet güzel bir çocuk olmuĢ. Bir gün o civardan geçmekte olan zengin bir tüccar bu 

çocuğu görmüĢ. Evladı da olmadığından değirmencileri razı edip çocuğu almıĢ. 

Tüccar pek çok zengin olduğundan bu çocuğu kendine evlat edinmiĢ. Tahsil ve 

terbiyesine pek ziyade itina ile fevkalade parlak bir surette yetiĢtirmiĢ.  

PadiĢahın kızı ise on beĢ yaĢına gelmiĢ. Öteden beriden bazı talipler zuhur 

etmiĢ. PadiĢah yine bir gün müneccimlerini toplamıĢ. Kızının talihine baktırmıĢ. 

Müneccim baĢı: 

- PadiĢahım, öldürdüğünüz çobanın oğlu yaĢıyor. Kızınızı alacak, demiĢ.  

PadiĢah gazaba gelmiĢ: 

- Behemehȃl yine o çocuğu öldürmeliyim, diye müneccim baĢıyla yola 

revan olmuĢ. Birkaç gün gittikten sonra bu müteabber tüccarın hanesine misafir 
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olmuĢlar. Tüccar ise esasen padiĢahla ülfeti bulunduğundan pek ziyade 

memnuniyetle ikram etmiĢ. Söz sırası gelince bir oğlu daha doğrusu evlatlığı 

bulunduğunu söylemiĢ. PadiĢahta görmek istemiĢ. AkĢam olup çocuk mektepten 

gelince padiĢahın huzuruna çıkarmıĢ. PadiĢah çocuğun gerek güzelliğine gerek haline 

meftun olmuĢ. Hatta beĢikte iken göğsüne saplamıĢ olduğu elmaslı hançeri belinde 

görmüĢ. Bunun böyle hayatta olduğuna hayret etmiĢ. Lakin öldürmek arzusundan 

kendini alamamıĢ. Bir tedbir düĢünmüĢ. Ertesi gün veda ederken vekili bulunan 

vezirine bir fermanı olduğunu ve bunu da kendi oğlu ile göndermek arzu ettiğini 

tüccara söylemiĢ. Tüccar da çar naçar emre itaat etmiĢ. Ferman çocuğa verilip yola 

çıkarılmıĢ. PadiĢah arzusu vecihle uzun bir seyahat yapmak için oradan ayrılmıĢ. 

Çocuk fermanı alıp birkaç gün yol gittikten sonra gideceği Ģehre vasıl olmuĢ. ġehre 

girmeden gayet güzel bir köĢk görmüĢ. Bunun büyük bahçesinin kapısını açık 

bulunca atıyla beraber dalmıĢ. Atını bir tarafa bağlayıp kendisi pek yorgun 

olduğundan güzel bir havuzun kenarına yatıp uyumuĢ. Meğer o köĢk padiĢahın 

kızının sayfiyesiymiĢ. Sultan o gün gezmek için oraya gelmiĢ. KöĢkün içinde 

gezerken gelip pencereden bahçeye bakınca bir de ne görsün? Gayet güzel bir 

delikanlı havuzun baĢında yatıyor. Bunun cebinden bir kâğıt sarktığını görmüĢ. Kız 

merakla bahçeye inip yavaĢça delikanlının cebinden kâğıdı almıĢ. BakmıĢ ki 

pederine ait bir ferman. 

Bu güzel delikanlıda ki fermanın ne olduğunu merak etmiĢ. Zarfı açıp 

okumaya baĢlamıĢ. Fermanda Ģöyle yazılıymıĢ: 

“Benim vezirim fermanımı size getiren delikanlıyı asla vakit geçirmeden 

idam ediniz.” 

Kız bu fermanı okuyunca aklı baĢından gitmiĢ. Hemen bir tedbir düĢünmüĢ. 

Pederinin fermanını takliden Ģöyle yazmıĢ: 

“Benim vezirim, fermanı getiren delikanlıya hiç sormadan kızımı akdedip 

serien cemiyeti icra ediniz.” 

Bu kâğıdı yine olduğu gibi delikanlının cebine koymuĢ. Ġçeri girip dayesine 

git Ģu delikanlıyı uyandır. Buradan gitsin, demiĢ. Daye gidip yavaĢça uyandırarak: 

- Evladım, kalk burası padiĢah sarayıdır. Seni görmesinler, demiĢ.  

Oğlan da: 
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- Aman efendim yabancı olduğumdan bilemeyerek girdim. Affedersiniz, 

diyerek çıkıp doğruca vezirin sarayına gitmiĢ. Kâğıdı vezire vermiĢ. Vezir okur 

okumaz hemen meclisi kurmuĢ. Kızın akdini icra etmiĢler.  

Düğün olmuĢ. ġenlikler yapılmıĢ. Böylece padiĢahın kızını çobanın oğluna 

vermiĢler. PadiĢah ise o zamanın adeti vecihle uzun bir seyahatten sonra gelmiĢ. 

Ġstikbalciler arasında çobanın oğlunu da görmüĢ. ġaĢırmıĢ. 

Nihayet saraya girince dünyaya gelip o zamana kadar yürümeye baĢlamıĢ 

olan kızının çocuğunu takdim ettikleri gibi hayretle sormuĢ: 

- Kızım benden habersiz kime verildi? Kim verdi? Bunun üzerine vezirinize 

gönderdiğiniz ferman mucibince dedikleri zaman daha ziyade hayret ve hiddetle 

dıĢarıya fırlayıp veziri istintaka(sorguya) baĢlamıĢ. Vezir de fermanı göstermiĢ. O 

zaman fermanın taklit olduğunu mukadderatı ilahiye karĢı gelemeyeceğini anlamıĢ. 

Kızını çobanın oğluna vermemek için inat edip cenabı hakka asi geldiğine nadam 

olarak tahtını, tacını damadına bağıĢlamıĢ. Kendisi de ahir ömrünü ibadete hasretmiĢ. 

Onlar ermiĢ muradına biz çıkalım kerevetine. 

Çocuk Dünyası, II(93), 19 Kânunuevvel 1334 [19 Aralık 1918], s.9- 10- 11- 

12. 

5.1.105. Gündüz Hasan 

Vaktiyle bir padiĢahın üç kızı vardı. Bir gün padiĢah kızlarıyla konuĢurken 

onlara: 

- Kızım ben hacca gideceğim. ĠĢte size üç yüzük. Bu yüzüklerden kimin 

yüzüğü kararırsa onun ahlaksızlık ettiğini anlayacağım. Onu cellada verip 

kestireceğim, der. 

Birkaç gün sonra padiĢah hacca gitmek üzere yola çıkar. Az gider uz gider. 

Dere tepe düz gider. Nihayet hacca varır. Ortanca kız pederinin gittiğinde istifade ile 

ahlaksızlığa baĢlar. Ama en küçük kızla en büyük kız hep ibadetle meĢgul olurlar. 

Pederlerinin hacdan gelme vakti yaklaĢmıĢtı. Küçük kız abdest alırken yüzüğü 

sandığa koyuyordu. Ortanca kız bunu gördü. Bir hile ile kendi yüzüğünü küçük 

kardeĢinin sandığına koyup onun yüzüğünü parmağına taktı. Bir iki gün sonra Ģah 

babaları gelir. Kızlarına “Bakayım yüzüklerinize!” der. Hep birden “Bakınız 

babacığım.” derler. Küçük kızının yüzüğünü kara gördüğü için onu evden kovar ve 
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bir cellada teslim ederek der ki: 

- Al bunu bir dağın tepesine götür de kes. 

Cellat kızı alır, dağa götürür. Keseceği zaman insafa gelerek kıza der ki: 

- Kızım ben senin gibi civan bir kıza kıyamam. Hadi sen buralardan git. 

Belki kısmetin çıkar. Bir daha sarayın önüne gelme. Gelirsen ikimizi de keserler.  

Bununla beraber: 

- Kızım ben sana yemek getiririm. Seni hiç aç bırakmam, der ve kızın 

yanından ayrılır. Saraya avdet eder. Doğruca padiĢahın huzuruna çıkar, “Kestim 

efendim.” der ve birçok bahĢiĢ alarak çıkıp gider. 

Zavallı kız artık tek baĢına dağlarda dolaĢmaya alıĢmıĢtı. Oralarda ne in var, 

ne cin var. Hiç kimselere rast gelmiyordu. Bir gün artık dayanamadı. Bir ağaca 

dayanarak uyudu. Sabaha doğru bir hıĢırtı iĢitti ve uyandı. Bir de ne görsün? Bir at 

yanında bir tepsi içinde türlü türlü yemekler olduğu halde kızın yanına geldi ve 

somurtarak “Al bunları ye!” dedi. Kız yemekleri yedi. At onları alarak geldiği tarafa 

doğru götürdü. Bir hafta bu minval üzere at kıza her gün yemek getiriyordu. Bir gün 

kızın yanına geldiği sırada kız onun bacağından yakaladı ve sordu: 

- Ey at! Ġn misin, cin misin? Yoksa beni âdem misin? 

- Ne inim ne de cinim. Ben de bir insanım. Sen benim kısmetimsin. Benim 

ismim Gündüz Hasan‟dır, dedi. 

Gündüz Hasan ile kız tam pederinin karĢısında bir ev yaptırdılar. Orada bir 

müddet yaĢadılar. Bir gün bu kız en büyük kardeĢini davet etti. KardeĢi giderken 

eline bir kutu vererek dedi ki: 

Sakın bu kutuyu eve gitmeden açma! 

Ablası eve dönünce kutuyu açtı. Bir de ne görsün? Ġçinde güzel bir kürk 

çıktı. Bu artık ablasına dert olmuĢtu. “Ah yarabbi acaba bu kız bu güzel kürkü nerede 

bulmuĢtu?” nihayet bunu pederleri duyar ve o eve bir cadı göndermeyi düĢünürler. 

Bir cadı bulunur. O eve gönderirler. Cadı eve girmek için kendisini bir dilenci 

kıyafetine koyarak onların evinin önüne oturur ve: 

- Aman evlatlarım açım. Susuzum., der. Bunun sesini nihayet Gündüz 

Hasan duyar. Cadıyı eve alır. Cadı evde üç gün oturur. Birinci ve ikinci gece cadı 
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Gündüz Hasan‟ın bir sinek olup anahtar deliğinden çıkıp gittiğini öğrenir. Üçüncü 

gece anahtar deliğini çimento ile sıvar. Kapatır. Bu gece çıkamaz. O anda cadı fırlar. 

PadiĢahın evine gelir ve keyfiyeti anlatır. Birçok bahĢiĢ alır. Zavallı Gündüz Hasan 

bu fenalığın cadıdan olduğunu anlarsa da ne yapsın? Elinden bir Ģey gelmez. Tılsımlı 

olduğu için hemen kıza bir demir ayakkabı ve asa vererek bunlar ne zaman çürürse o 

vakit ben senin imdadına yetiĢirim.  Sen beni o vakit görürsün ve doğuracağın vakit 

bu kemeri belinden çıkar, der. Elini bir sallar. KöĢkü ortadan yok eder. Kızı selamete 

çıkararak, kaybolur gider.  

Zavallı kız Ģimdi eskisi gibi hep dağlarda dolaĢırken uzaklarda bir devin 

hamur yoğurmakta olduğunu görür. Devin yanına gider. Hemen memesine sarılır. O 

vakit dev kıza: 

- Aman kızım mememe sarılmasaydın. Seni hemen yiyecektim, der ve kıza 

bir tokat vurur. Hemen kız bir süpürge olur. Devin çocukları “Oh beni Adem kokusu 

var. Oh beni âdem kokusu var.” demeye baĢlarlar. Anneleri der ki: 

- Birer kazık elinde diĢinizi karıĢtırın. Belki diĢinizin kovuğunda birer et 

parçası kalmıĢtır.  

Yine dev çocuklarına: 

- Çocuklarım, size bir kardeĢ getirsem ne yaparsınız? Diye sorar. 

- Yeriz, derler. 

Fakat en küçüğü “Severim.” der. Dev kıza bir tokat vurur. Ufak bir kız 

çocuğu yapar. ġimdi kız devin çocuklarının hepsinin elini öper ve sorar: 

- KardeĢlerim Gündüz Hasan‟ın evini bilir misiniz? 

- Hayır. Bilmiyoruz, derler.  

O vakit kız deve der ki: 

- Hanımanne bunu kim bilir? 

Dev: 

- Bizim yengemiz bilir, der ve kızın eline bir fındık verir. Der ki: 

- Ne vakit beĢiğe bir dert gelirse bunu kır. Ben senin imdadına yetiĢirim.  

Kız bunların yanından ayrılır. Biraz ileride yine hamur yoğuran bir deve 
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daha rast gelir. Hemen bu devin de memesine sarılır. Bu da aynı suretle “Kız 

mememe sarılmayaydın seni yiyecektim.” der. Kıza bir tokat vurur. Onu bir elma 

yapar. Yine devin çocukları: 

- Oh beni âdem kokusu var, diye baĢlarlar. Anneleri: 

- Birer kazık elinde diĢinizi karıĢtırın. Belki arasında bir et parçası kalmıĢtır, 

der. 

Sonra çocuklarına dönerek: 

- Size bir kardeĢ getirsem ne yaparsınız? Der. Hepsi birden: 

- Yeriz, derler. 

 Fakat en küçüğü “Severim.” der. O vakit dev kıza bir tokat vurur. Kız 

hemen ufak bir çocuk olur. Devin çocuklarının ellerini öperek sorar: 

- Gündüz Hasan‟ın evini bilir misiniz? 

Hepsi: 

- Bilmeyiz, derler. Bilse bilse bunu bizim amcamızın çocukları bilir, derler. 

O vakit dev kıza bir ceviz verir ve der ki: 

- Kızım al bu cevizi. Ne vakit beĢiğe bir felaket uğrarsa bu cevizi kır. Ben 

senin imdadına yetiĢirim.  

Bunların yanından da ayrılır. Biraz ileride hamur yoğuran bir deve daha rast 

gelir. Bunun da aynı suretle memesine sarılır. Bu da “Aman kızım mememe 

sarılmasaydın seni hemen yiyecektim.” der. Kıza bir tokat vurur. Bir testi yapar ve 

içine sokar. Elini yüzünü yıkarken çocukları: 

- Oh beni âdem kokusu var, diye baĢlarlar. O vakit dev çocuklarına: 

- Birer kazık alında diĢlerinizi karıĢtırın. Belki et parçası kalmıĢtır, der. 

Sonra çocuklarına: 

- Evlatlarım size bir kardeĢ getirsem ne yaparsınız? 

Hepsi: 

- Yeriz, derler. 

Fakat en küçüğü “Severim.” der. Kıza hemen bir tokat vurur. Kız bir çocuk 
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olur. Hepsinin ellerini öper ve tekrar sorar: 

- Gündüz Hasan‟ın evini bilir misiniz?  

Hepsi: 

- Bilmiyoruz, derler. 

Fakat en küçüğü “Evet biliyorum.” der ve yerini de tarif eder. “ġuradan 

gidince çeĢmenin arkasındadır.” Bu dev de kıza bir badem verir ve: 

- Kızım ne vakit baĢına bir felaket gelirse o vakit bu bademi kır. Ben 

yetiĢirim, der.  

Kız oradan ayrılır. Gündüz Hasan‟ın evine yaklaĢır. Gündüz Hasan‟ın üvey 

ve hain bir validesiyle hain bir hizmetçisi vardı. Hepsi bu Gündüz Hasan‟ın öldüğünü 

istiyorlardı. Kız kapının önüne kadar gelerek evin hizmetçisine: 

- Abla Ģuradan bir su içeyim mi? Der.  

Hizmetçi sert bir sözle: 

- Ġç. Pis kız, cevabını verir. 

Kız su içer. Sonra: 

- Beni bu akĢam eve alır mısın? Der.  

Hizmetçi: 

- Almam, der. Sonra biraz insafa gelerek “Kümeste yatarsan alırım” der. Kız 

bunu kabul ile o gece kümeste yatar. Biraz sonra fındığı kırar. Bakar ki fındık güzel 

bir küpe oldu. Hemen onu kulağına takar. Gezinmeye baĢlar. Hizmetçi bunu 

görünce: 

- Kız o küpeyi nerede buldun? Diye sorar.  

Kız: 

- Allah gönderdi, der.  

Hizmetçi: 

- Onu bana ver de seni bu gece Hasan‟ın odasına çıkarayım 

Kız: 

- Peki, der ve küpenin mukabilinde o gece Hasan‟ın odasına çıkarılır. Kız 
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Hasan‟ın odasında Ģu suretle söyleniyordu: 

- Uyan Hasan, uyan! KuĢak belimi sıkıyor. Ġki günüm kaldı.  

Ama Hasan ebedi uykuya dalmıĢtı. Hiç uyanmıyordu. Sabah oldu. Hizmetçi 

bunu yine kümese koydu. O günde kız cevizi kırdı. Baktı ki cevizden güzel bir nalin 

oldu. Yine hizmetçi sordu: 

- O nalinleri nereden buldun? 

Kız: 

- Allah gönderdi, dedi. 

Hizmetçi: 

- Onu bana ver de seni bu gece de Hasan‟ın odasına çıkarayım, dedi. 

Kız: 

- Peki, dedi. 

Nalini hizmetçiye verdi. Bunun mukabilinde bir gece daha Hasan‟ın odasına 

çıkarıldı. Kız yine Hasan‟ın odasında Ģu suretle söyleniyordu: 

- Uyan Hasan, uyan! KuĢak belimi sıkıyor. Bir gecem kaldı. 

Kız ah ve figan ediyor, Hasan hiç de uyanmıyordu. Yine biraz sonra sabah 

oldu. Kız bu sefer bademi kırdı. Bademden de güzel bir kürk çıktı. Hizmetçi kürkü 

gördü ve sordu: 

- Bunu nereden buldun? 

Kız: 

- Allah gönderdi, dedi.  

Kürkü hizmetçiye verdi. Bunun mukabilinde bir gece daha Hasan‟ın odasına 

çıkarıldı. Bu seferde kız Hasan‟ın odasında Ģöyle söyleyerek ah ve figan ediyordu: 

- Uyan Hasan, uyan! KuĢak belimi sıkıyor. Hiç gecem kalmadı. 

Lakin bu ah hiç fayda vermiyordu. Bir aralık kız Hasan‟ın ağzından sarkmıĢ 

olan bir sünger parçası gördü. Hemen onu çekti. Bunu çeker çekmez Hasan uyandı. 

Kızın belindeki kemeri çözdü. O anda kız dünyaya nur topu gibi güzel bir evlat 

getirdi. ġimdi kız Hasan‟a yapılan hıyaneti anlamıĢtı. Gündüz Hasan‟ın validesiyle 
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hizmetçisi bunu öldürmeye karar vermiĢler ve süngeri bunun boğazına koymuĢlardı. 

Bunun için Hasan da uyanmaz uykuya dalmıĢtı. Biraz sonra Gündüz hasan 

silahlandı. Üvey validesini ve hizmetçisini öldürdü. Kızın pederinin sarayı karĢısında 

bir saray yaptırdı. Kız yüzüğünü çalan ablasını da öldürttü. Babası meseleyi anladı. 

Kızına kavuĢtuğu için Allahü Tealâ‟ya dua etti. Gündüz Hasan ile zevcesi ahir 

ömürlerine kadar bahtiyarane yaĢadılar. 

Çocuk Dünyası, II(94), 9 Kânunusani 1334 [9 Ocak 1918], s.1- 2- 3- 4- 5- 6. 

5.1.106. Perinin Değneği 

- 1-  

Her perinin kendisine ait bir değneği vardır. Periler kendi azametlerini bu 

değneğin vasıtasıyla kazanmıĢlardır. Bu değnek herhangi bir perinin olursa olsun 

elinde tuttuğu zaman bütün arzuları husul bulur. Her ne isterse bir saniyede vücut 

bulur. Fakat bir peri kendi değneğini kaybedip de ölürse azametinden eser kalmaz. 

Diğer âdemler gibi olur. ĠĢte bunun için der ki periler esrarlı değneklerini büyük bir 

dikkatle saklarlar ve kaybetmemeye çalıĢırlar.  

Bir gün insanlar dünyasındaki ormanlar arasında koĢup oynamak hevesini 

tatmıĢ olan küçük bir peri kendi memleketini terk ile oynamak için uzun otlar arasına 

gelmiĢ. Renkli kokulu çiçekler arasında oynamaya baĢlamıĢtı. Bazı bir bal arısı ile 

konuĢur bazı ırmakta yüzen balıklara bakardı. Bu esnada sarı bir kelebeğin geldiğini 

gördü.  

- Oh, dedi. Ne kadar güzel bir kelebek! Ben bunu tutup periler memleketine 

götüreceğim. 

Bu sözleri müteakip var kuvvetiyle kelebeğin arkasından koĢmaya baĢladı. 

Bazen bir ufak tepeye çıkıyor ve iniyor bazen sağa ve sola kelebek arkasından 

koĢuyordu. Bir aralık kelebeğin bir çiçek üzerine konduğunu görünce elini uzatarak 

onu kapmak istedi. Fakat heyhat! Kelebeği yine kaçırmıĢtı. Birden bire vızlayarak 

geçen bir rüzgȃr terlemiĢ ve kıpkırmızı olmuĢ olan yanaklarına çarptı. 

- Oh! Ne kadar yoruldum, dedi. Bu kadar zahmetten sonra kelebeği 

yakalayamadım. Zaten akĢam oldu. Periler memleketine dönmek isterim.  

Küçük peri bu arzusunu söylediği zaman bir saniye gözlerini kapadı. 

Gözlerini açtığı zaman kendisini evinde bulacağını zannetmiĢti. Hâlbuki olduğu 
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yerden bile kımıldamamıĢtı.  

- Değneğim, değneğim, diye avazı çıktığı kadar bağırdı. Altın değneğimi 

kaybettim. Oh! ġimdi ne yapacağım? 

Korku ona yorgunluğunu unutturmuĢtu. Büyük bir dehĢetle koĢmaya 

baĢladı. DüĢünüyordu. Nerede olabilirdi? Uzun otların arasına baktı. Yaprakların 

altını aradı. Irmağın kenarını koĢarak geçti. Her adımda yerleri muayene etti. 

Kelebeği tutmak için koĢtuğu yerlere baktı. Değnek yok, yok olmuĢtu.  

Zavallı küçük peri! Artık kendi memleketine dönemeyecek anne ve babadan 

mahrum kalacaktı. Karanlık basmaya baĢladı. Küçük peri kaybolacaktı. 

Yorgunluğunu bir derece unutmuĢ müthiĢ bir açlık içini kemirmeye baĢlamıĢtı. 

Ağlaya ağlaya ĢiĢen gözleri kapandı. Küçük peri artık bir ağacın dibinde uyuyordu. 

- 2- 

Zavallı perinin kaybettiği değnek ormandan geçen yolun yanındaki büyük 

otlar arasında kalmıĢtı. Ertesi sabah güneĢin parlak ziyası altın değneği parlatmıĢ, 

onu meydana çıkarmıĢtı. O esnada mektepten avdet eden bir kız otlar arasında 

parlayan değneği gördü. 

- Oh! Ne kadar güzel bir değnek, dedi. Acaba nereden geldi? 

Değneği otlar arasından kaldırdı. Sevincini annesine göstermek için eve 

doğru koĢmaya baĢladı. Eve koĢarken yorulmuĢ ve hasta gibi görünen bir fukaranın 

yolun kenarında oturduğunu gördü: 

- Neden burada duruyorsun, dedi. Hasta mısın? Sana ne suretle yardım 

edebilirim? 

- Evet. Hasta ve aynı zamanda çok yorgunum. Cebimde beĢ para olmadığı 

gibi hasta vücudunla çalıĢamadığımdan evdeki ailem aç! Oh! Çok hem pek çok 

yorgunum. 

Küçük kız nazikâne: 

- Zavallı adam, dedi. Ne yapayım? Ah! Bitmez tükenmez bir kese param 

olsaydı… 

Küçük kız bunu söylediği zaman kitap çantasına bir Ģey düĢtüğünü iĢitti ve 

baktı. Ne görüyordu? Bir kese ağzına kadar dolu altın paralar. Ne kadar ĢaĢırmıĢtı. 
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Bizde onun gibi tabii hayret etmeyiz. Çünkü kızın bu arzusunu söylediği zaman altın 

değneği elinde tuttuğunu biliyoruz. 

Mektep çantasını altınla doldurarak fukaraya verdi. Kesedeki paralar hiç 

bitmiyordu. Kese yine evvelki gibi ağzına kadar doluydu. Fakir büyük bir sevinçle: 

- Ah! Dedi. Çok teĢekkür ederim. Fakat yalnız Ģu çantayı bir değneğe 

geçirerek omuzuma koysam daha rahat yürüyeceğim. 

- ĠĢte sana adi bir değnekten daha güzel bir değnek. 

Bu sözleri müteakip küçük kız esrarlı değneği fakire uzattı. Zavallı adam 

çocuğun iyiliğine çok sevindi ve. 

- Çok çok teĢekkür ederim kızım. Her vakit böyle herkese nazik davranmanı 

ve herkesin seni çok sevmesini cenabı haktan niyaz ederim, dedi. 

Perinin değneğinin fakir adamın elinde bulunması sebebiyle söylediği sözler 

hep hakikat oldu. Küçük kız yaĢadığı müddetçe herkese nazik ve terbiyeli muamele 

etti. Her görüĢtüğü kimseler unu pek seviyorlardı. 

- 3- 

Küçük kız fukaraya bu iyiliği ettikten sonra esrarlı para kesesiyle mesruren 

(sevinçle) eve döndü. Zavallı adam da ağır yüküyle yola koyulmuĢtu. Yolda giderken 

kendi kendisine diyordu: 

Zevcem ve çocuklarım artık aç kalmayacaklar. Ondan pek çok mesrur fakat 

ah bu ihtiyarlık. Hani bir genç olsaydım. ġimdi… 

Sözünü henüz bitirmemiĢti ki vücudu doğruldu. Adımları büyüdü. Tekrar 

genç olmuĢtu. Artık hiç yorulmayacak ailesini beslemekte zahmet çekmeyecek ve hiç 

de hasta olmayacaktı. Mesruriyetinden (sevincinden) dudakları açıldı. Gayri ihtiyari 

ıslık ile bir hava çalmaya baĢladı. Para dolu çanta omuzunda asılı ve esrarlı değnekte 

elindeydi. 

Bu yolun uzaklığı ona hiç tesir etmiyordu. Az zamanda evine vardı. Islık 

çalarak içeri girdi. Kendisini bekleyen zevcesi birisinin ıslık çalarak sert adımlarla 

eve geldiğini iĢiterek baktı. Zevci değildi. TanımamıĢtı! Zevci iri adımlarıyla içeri 

girdi ve zevcesine hitaben: 

- Bak, dedi. Çantaya. Para dolu. Bana da bak. Ne kadar gençleĢtim. 
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Kuvvetim var. Artık çalıĢmakta zahmet çekmeyeceğim. 

- Zevcim, zevcim, sen ha! 

Zavallı kadın gözlerine bir türlü inanamıyordu. 

Az zamanda mesrur zevç birçok iĢler buldu. Hapsini yapmaya nazlanıyordu 

bile. Biraz zaman sonra zengin oldular. Artık hayatları büsbütün değiĢmiĢti. Ġki zevç 

ve zevce pek bahtiyardılar. Fakat adamın zevcesi hala zayıf, toplu ve ihtiyardı. 

Bir gün zevcinin odasını temizlerken yüksek bir rafta bulunan esrarlı 

değneği görerek aldı. Üstünde bulunan tozları sildi. Altınlar ve elmaslar güneĢin 

aydınlığından parlamaya baĢladılar. Kadın o dakikada ihtiyarlığını unutarak o 

değneği eline alıp aynanın karĢısına geçti. Ah! Kendisine bu değnek yakıĢmıyordu. 

Çirkindi! Birden bire kendi kendisine bağırdı. Ah! Genç, güzel ve kuvvetli bir kadın 

olsaydım bu değnek ne kadar bana yakıĢacaktı! Sözünü henüz ikmal etmiĢti ki 

aynaya bakan gözleri büyüdü. Hayali değiĢmiĢti. GüzelleĢmiĢti. Zevç ve zevce pek 

çok memnun oldular. Artık ikisi de güzel, zengin ve bahtiyardı. Artık onlara bu 

oturdukları ev çok ufak geliyordu. Büyük bir ev yaptırdılar içini saray gibi döĢediler. 

Ġki zevç ve zevce çok memnun ve mesrurdular. 

- 4- 

Yaptıkları evin dünyada eĢi yoktu. O kadar zengin kimse o zaman dünyaya 

gelmemiĢti. Evleri altın, elmas, yakut, zümrüt gibi kıymetli madenlerle doluydu. 

Ġki müthiĢ hırsız bu adamın zenginliğini iĢitmiĢlerdi. Kıskançlık onları fena 

yola sevk etmiĢti. Kıymetli maden ve taĢlardan biraz da kendileri almak istiyorlardı. 

Bir karanlık gecede zengin adamın evine girdiler. Buldukları kıymetli eĢyayı, 

zümrütleri, altınları, gümüĢleri, elmasları, sessizce hep topladılar. Büyük bir çuvala 

doldurdular. Çuval çok ağır olmuĢtu. Ġkisi birden taĢımaya mecbur oldular. Henüz 

evi terk etmek üzereyken hırsızlardan biri ayın dökük ziyası altında parlayan bir peri 

değneği gördü ve: 

- Bak birader! Bu çok para eder. Bunu da alalım diyerek cevap beklemeden 

değneği yerden aldı. Çuvalda yer bulunmadığından esrarlı değneği elinde tutmaya 

mecbur olmuĢtu. 

Az zaman sonra evden pek uzakta ormanın sık ağaçları altınaydılar. Çuval 

gittikçe ağırlaĢıyordu. Birisi diğerine: 
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- ġimdi sıra senin, çuvalı sen al, dedi. 

Öteki hırsız çuvalı alıp arkasına koymaya çalıĢırken bir taĢa basarak ayağı 

kaydı. Gecenin karanlığı içinde çuval ile birlikte yere düĢtü. Çuval taĢlara çarparak 

parça parça oldu. EĢyalar etrafa saçıldı. Ġki hırsız diz çökerek ellerini etrafa sürmeye 

elmasları aramaya baĢladılar. Sık çalılar ellerine batıyor üstlerini parça parça 

yapıyordu. Elmasları bulmaya muvaffak olamadılar. Peri değneğini sıkı sıkı tutan 

hırsız hiddetlenerek: 

- KeĢke bunlar eski yerlerinde olsaydı da beladan kurtulsaydık, dedi. Hiç 

Ģüphesiz bu söz üzerine elmasların ne olduklarını biliyoruz. Bir saniyede her Ģey yine 

eski hallerine dönmüĢlerdi. Fakat iki hırsız karanlıkta ne olduğunu görmediklerinden 

etrafı hala arıyorlardı. Ġki saat devam eden taharriyat boĢa çıkmıĢtı. Elmaslardan eser 

yoktu. Bunun üzerine ikisi de kavga etmeye birbirlerini dövmeye baĢladılar. Bu 

esnada bir gürültü iĢittiklerinden birisi yavaĢça fısıldadı: 

- HiĢĢĢt! Nedir o? Birisinin geldiğini iĢitiyorum. 

- hiçbir Ģey değil. Ġstersen bak. 

- Sus belki bir polistir.  

- Bir polis olsun. KeĢke olsa da seni yakalayıp hapishaneye atsa! 

Bu sözler henüz bitmiĢti ki büyük uzun boylu bir polis ikisini de 

yakalayarak sürükledi. Kollarını bağladıktan sonra hırsızları hapishaneye doğru 

götürmeye baĢladı. Bu arzusunu beyan eden hırsız elinde bulunan değneği hiddetle 

sıkıyor, onun esrarından bihaber bulunuyordu. Bu iĢte ne zengin adam fakir olmuĢ ne 

de hırsızlar zengin olmuĢtu. 

- 5- 

Az bir zaman sonra polis iki hırsızı salimen hapishaneye götürdü. 

Hapishaneye kapatılmadan her Ģeylerini itiraf etmiĢler ve ellerinde yalnız kalan 

esrarlı değneği hapishane gardiyanının odasında bırakmıĢlardı. Bu hakiki bir 

gardiyan olmayıp fakir bir adamdı. Aldığı borcunu vaktinde iade edememesi 

kendisini hapishanede hizmetçilik etmeye sevk etmiĢti. Bir sabah odasını temizlerken 

peri değneğini görerek aldı ve: 

- Ne kadar güzel bir değnek, dedi. Acaba benim küçük topal çocuğum bunu 

gördüğü zaman ne kadar memnun olacaktır. Ah! ġimdi evde olsaydım. 
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Birden bire biçare peder kendisini kendi evinde sevgili oğlunun yanında 

buldu. Ne kadar ĢaĢırmıĢtı. Biçare topal oğlu sevinçle: 

- Ah!  Babacığım, Nasıl geldin? Borcunu verdin mi? Diye bağırdı. 

- Hayır çocuğum. Borcum ödenmedi. Hâlbuki en arzu ettiğim Ģey o 

borcumu ödemekti.  

Bunu diyerek boĢ sandığı cebine elini müteessirane soktu. Elini çıkardı. Ne 

görüyordu? Cebi para ile doluydu. Hayretleri gittikçe tezayüt ediyordu. Artık paraları 

vardı. Borçları tediye edilebilirdi. 

- Ah!  Baba o değneği nereden buldun? Bana versene! 

- Al senin olsun çocuğum. Eğer bu seni memnun ederse ben çok bahtiyar 

olacağım. Hiç düĢünme. Ben borcumu verdikten sonra tekrar çalıĢır para kazanırım. 

O vakit sana daha güzel oyuncaklar alırım. 

Bahtiyar ve memnun peder borcunu tediye etmeye gitti. Aynı zamanda 

biçare topal çocuğu değneklerine dayanarak gölgeli ormana daldı. O her vakit gelir, 

gölgelerin altında yatardı. Bu onu pek hoĢnut ederdi. Epeyce koĢtuğundan yorularak 

bir meĢe ağacının gölgesinde uyuya kaldı. Fakat peri değneği hala elindeydi. Bu 

gölgelik perinin değneğini kaybettiği ormandı. Peri, zavallı mahlûk! Mütemadiyen 

değneğini ormanda aradı. Çocuk beĢ altı dakika kadar uyumuĢtu ki perinin çalıları 

kaldırıp bir Ģey aradığını iĢiterek uyandı. Çocuğu gören peri kendi değneğinin 

çocukta olduğunu gördüğü vakit: 

- Ah! Değneğim, değneğim! Diye bağırdı. 

Zavallı perinin feryadı merhametli çocuğun kalbini yaktı. KarĢısında 

gördüğü periye bakıyordu. Çünkü daha evvel hiçbir peri görmemiĢti. Aynı zamanda 

elinde tuttuğu değneğin bir periye ait olduğunu da bilmiyordu. Peri: 

- Kuzum, benim değneğimi ver. Rica ederim. O benimdi. KaybetmiĢtim. 

Hep arıyordum. Merhamet et bana, onu iade et, dedi. Peri o kadar tatlı bir sesle 

konuĢuyordu ki çocuk bu kadar güzel ses hiç hayatında iĢitmemiĢti.  

- Hiç Ģüphesiz vereceğim, diyerek değneği periye uzattı. Ben onu kendimin 

zannetmiĢtim. Bana bu sabah pederim vermiĢti.  

Peri değneğine tekrar nail olduğundan çok memnun olmuĢtu. O Ģimdiye 
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kadar böyle çok sevinmemiĢti. Aynı zamanda çocuğun lütufkârlığı (iyilikseverliği) 

onu çok memnun etmiĢti. Onu mükâfatlandıracaktı. Çocuğa hitaben: 

- Sen benim bu değneğimi tekrar bana iade etmekle beni çok memnun ettin. 

Sana nasıl teĢekkür edeceğimi bilemiyorum. Fakat teĢekkürden maada daha sana bazı 

Ģeyler yapmalıyım. Sen her arzu ettiğin Ģeylere malik olacaksın. 

Çocuk perinin bu sözleri üzerine arzusunu söylemek için ağzını açmıĢtı ki 

peri tekrar ilave etti.: 

- Eve gittiğin zaman çok hayretini mucip olacak haller göreceksin.  

Bu sözler üzerine lütufkâr peri altın bastonu ile periler memleketine doğru 

gözden nihan oldu. 

Perinin kaybolmasını bekleyen topal çocuk birden bire sıçradı. KoĢuyordu. 

Hayret! KoĢarken değneklerini almamıĢtı. Demek artık topal değildi.  Eve avdet 

ettiği zaman evvelki küçük evlerinin yerinde büyük bir saray vardı. Binanın etrafı 

renkli çiçeklerle kaplanmıĢtı. Hanenin içi döĢenmiĢti. Sofralar kurulmuĢ, ala 

yemekler tabaklara konmuĢtu. Yemek masasının kenarında bir kese altın duruyordu. 

Biraz sonra bahtiyar peder de avdet etti. O da ĢaĢırmıĢtı. Evinde vuku bulan 

Ģeylerden bir Ģey anlamıyordu. 

Artık zengindiler. Bahtiyarlıkta beraber mevcuttu. Ömürlerinin nihayetine 

kadar mesudane yaĢadılar. 

Çocuk Dünyası, II(94), 9 Kânunusani 1334 [9 Ocak 1918], s.6- 7- 8- 9- 10- 

11- 12- 13- 14. 

5.1.107. Eski Demir Bakraç Hikâyesi 

Bir leylek, bir yeĢilkertenkele ve bir tavĢan bir ormanda ve büyük bir dere 

kenarında güzel güzel yaĢıyorlardı. Hayatları pek Ģen ve mesut geçiyordu. Derken bir 

gün tilkinin biri çıkageldi. Onlara dedi ki: 

- Kuzum siz eski demir bakraç hikâyesini iĢittiniz mi? 

Bunlar iĢitmediklerini söylediler. Tilki derin bir teessüfle: 

- Ah vah! Ne yazık iĢitmemiĢsiniz. Çok parlak bir hikâyedir. 

Allhaısmarladık, dedi ve kaçtı. 

Leylek: 
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- Vah vah… ġu güzel hikâyeyi dinlemek isterdim dedi. ArkadaĢlar bu 

hikâyeyi dinlemeyince uyumak için gözlerini kapamayacaklarına ve bunun için her 

Ģeyi yapacaklarına karar verdiler. Böylece üçü birlikte eski demir bakraç hikâyesini 

kendilerine söyleyecek birini bulmak için yola çıktılar. 

Ormandan uzaklaĢarak dereyi geçtiler. Orada bir ağaç gövdesine kurulmuĢ 

bir kunduz gördüler. Buna: 

- Siz eski demir bakraç hikâyesini iĢittiniz mi? Diye sordular.  

Kunduz cevap verdi: 

- Hayır iĢitmedim.  Güzel miymiĢ? 

Üç arkadaĢ birden haykırdılar: 

- Güzel de söz mü? Onu öğrenip geldiğimiz vakit sana da söyleriz. 

Tekrar yola çıktılar. Az gittiler, uz gittiler. Dere tepe düz gittiler. Nihayet 

baĢtanbaĢa papatyalar, çiçeklerle süslü parlak bir çayıra geldiler. Orada bir çoban 

köpeği gördüler. Köpeğe: 

- Eski demir bakraç hikâyesini iĢittiniz mi? Diye sordular.  

Çoban köpeği cevap verdi: 

- Hayır iĢitmedim. Acaba iyi bir Ģey miymiĢ? 

- Ġyi de söz mü? Çok güzelmiĢ. DönüĢte sana da anlatırız. Tekrar yollarına 

devam ettiler. Derken bir ağacın dalına konmuĢ bir karga gördüler. Üç arkadaĢ: 

- Günaydın Karga Bey! Acaba kazara eski demir bakraç hikâyesini 

iĢitmiĢliğiniz var mı?  Diye sordular. 

Karga: 

- Hayır dedi. Hikâyesini iĢitmedim ama bakracın nerede olduğunu 

biliyorum.  

Üç arkadaĢ sevinçle haykırdılar: 

- Aman çabuk söyle! NeredeymiĢ? 

Karga pençesiyle göstererek: 

- ġu karĢıki dağın tepesindedir. Sıçrarsanız çıkarsınız. Fakat hikâyeyi 
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öğrenince geçerken bana da anlatmayı unutmayınız. 

Üç ahbap söz verdiler ve dağın yolunu tuttular. Bu yeĢilkertenkele için 

tırmanması kolay olmayan sarp bir dağdı. Nihayet uğraĢa uğraĢa yetiĢtiler. Orada 

eski demir bakraç gördüler. Gözleri sevinçle parlayarak üçü birden sevinçle haykırdı: 

- ĠĢte! ĠĢte! 

Hakikaten orada üçayaklı bir bakraç duruyordu. Fakat bunun kenarları o 

kadar yüksek ve paslıydı ki ancak leylek yüksek bacaklarının üzerinde dikilirse 

içerisini görebilirdi. Leylek ağabey bundan dolayı böbürlenerek uzun boyuyla kırıta 

kırıta bakracın yanına gitti. Ġçine bakarak haykırdı: 

- Vay! Amma tuhaf ya hu! Ayol bunun içi tam takır. Hiçbir Ģey yok. Sonra 

göstermek için arkadaĢlarını birer birer kaldırdı. TavĢan ve yeĢilkertenkele bakracın 

içini meraklı gözlerle süzerek: 

- Sahih ya! Bir Ģey yokmuĢ, dediler.  

Böylece dağdan ters yüzü döndüler ve gele gele nihayet karga ile buluĢtular. 

Karga sordu: 

- ġu eski demir bakraç hikâyesi neymiĢ? Aman ben de öğreneyim. 

ArkadaĢlar cevap verdiler: 

- Ġçinde hiçbir Ģey yokmuĢ.  

Bu sözler üzerine karga korkunç bir suretle haykırdı ve tatsız tatsız baktı. Üç 

arkadaĢ yollarına devam ettiler. Gele gele çoban köpeğine eriĢtiler. Çoban köpeği 

sordu: 

- Eski demir bakraç hikâyesi neymiĢ kuzum? 

Cevap verdiler: 

- Ġçinde bir Ģey yokmuĢ. Bu söz üzerine çoban köpeği homurdandı ve “Def 

olunuz” dedi. Bizim arkadaĢlar yine yola düzüldüler. Kunduzu görünceye kadar 

yürüdüler. Kunduz hala ağacın üzerinde oturuyordu. O da: 

- Ya hu eski demir bakraç hikâyesi neymiĢ? Diye sordu.  

Ona da bir Ģey olmadığını söylediler. Kunduz: 

- Amma ettiniz ha! Dedi. Bunun nesini, tuhaf buluyorsunuz? Ve bir damla 
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bile su sıçtratmaksızın dereye daldı gitti. Ahbaplar tekrar yola koyuldular. Nihayet 

ormanlarına geldiler. Tilki orada kendi kendine oturmuĢ, bakınıyordu. Onu görünce 

sordular: 

- Eski demir bakraç hikâyesini iĢittiniz mi? 

Tilki cevap verdi: 

-Evet. Ġçinde hiçbir Ģey yoktur. Bunu ben siz gitmeden evvelde biliyordum 

ve arkasını dönerek gözünden yaĢ gelinceye kadar güldü. 

Çocuk Dünyası, I(1), 2 Kânunuevvel 1926, s.5- 6. 

5.1.108. Küçük Dikencik 

Vaktiyle küçük bir dikenli çalı vardı. Yapraklı ağaçların ortasında yaĢardı. 

Dikenlerinden baĢka hiç, hiçbir Ģeyi yoktu. Bu haline ne kadar canı yanıyordu 

bilseniz… 

- Bütün arkadaĢlarımın güzel, yemyeĢil yaprakları var. Fakat benim 

dikenlerimden baĢka bir Ģeyim yok. Ah, benim de altın yapraklarım olsaydı, diyordu. 

Ertesi sabah uyandığı zaman neĢeden parladı. 

- Dikenlerim nerede? Hepsi kaybolmuĢ. Fakat yerine istediğim altın 

yapraklar gelmiĢ. Ah, ne kadar memnunum, dedi.  

Küçük dikeni bu halde gören komĢuları birbirlerine söyleĢtiler: 

- Küçük dikencik hep altın olmuĢ. 

Fakat iĢte bir adam, fena bir hırsız ormandan geçerken ağaçların bu sözünü 

iĢitti. Altın yaprakları görünce gözleri parladı.  

- Oh! ĠĢte benim iĢim, dedi ve geceleyin büyük bir torba ile tekrar gelerek 

bütün yaprakları hatta bir tane bırakmaksızın topladı. 

Ertesi sabah zavallı dikencik uyandığı zaman kendisini çır çıplak buldu ve 

ağlamaya baĢladı. 

- Artık altın yaprak istemem, dedi. Hırsızlar bir tane bırakmadan hepsini 

toplamıĢlar. KeĢke camdan yapraklarım olsaydı. Onlar da altın gibi parlıyor. 

Ertesi gün tekrar uyanınca istediği yaprakları buldu. Bundan çok memnun 

olarak kendi kendine söylenmeye baĢladı: 
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- Altın yaprak yerine Ģimdi camdan yapraklarım var. Artık çok müsterihim. 

Çünkü bunları çalmayacaklar. 

Bütün bu hali gören komĢu ağaçlar kendi kendilerine: 

- Ah, küçük dikencik hep cam olmuĢ, dediler. 

Fakat akĢam olunca fırtına uğuldamaya baĢladı. Küçük dikencik çok 

yalvardıysa da fayda vermedi. Fırtına ve yağmurlar bütün cam yaprakları kırdılar. 

Gece geçti. Artık gündüz olmuĢtu. Küçük dikencik felaketi görünce ağlamaya 

baĢladı.  

- Ah, ne bedbahtım, dedi. ĠĢte bir defa daha çır çıplak oldum. Altın 

yapraklarımı çalmıĢlardı, Ģimdi de cam yapraklarım kırıldı. KeĢke bütün 

arkadaĢlarım gibi benim de yeĢil yapraklarım olsaydı. 

Ertesi sabah küçük dikencik tekrar istediğine nail oldu.  

- Oh, artık müsterihim, dedi. ġimdi bir Ģeyden korku kalmadı.  

Bütün bu hali gören ağaç komĢular: 

- Vay küçük dikencik, bak bak o da bizim gibi olmuĢ, dediler. Fakat gün 

tekrar gelince keçi ana ile yavruları eriĢtiler. 

Anne yüksek sesle: 

- Geliniz yavrularım. Geliniz çocuklarım. Güzelce karnınızı doyurunuz. 

Hiçbir Ģey bırakmayınız, dedi.  

Küçük yavrular sıçrayarak geldiler. Bir saniye de hepsini yediler. AkĢam 

olunca küçük dikencik zavallı bir çocuk gibi titreyerek ağladı. YavaĢça Ģöyle söyledi: 

- Hepsini de yediler. Artık bir Ģeyim kalmadı. Yapraklarımı taze ve yeĢil 

yapraklarımı da kaybettim. Eğer tekrar bana eski dikenlerim verilseydi eskisi gibi 

mesut kalırdım.  

Ertesi sabah küçük dikencik tekrar uyanınca eski dikenlerini üzerinde buldu. 

Artık ne kadar mesuttur. Bilseniz… Kendisini nasıl büyük bir sevinçle seyrediyor. 

Artık bütün o eski kibir ve azmet hastalığından kurtuldu. 

Kendisinin sevinçten güldüğünü iĢiten bütün eski komĢular: 

- Küçük dikencik yine eskisi gibi olmuĢ, diyorlardı. 
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Çocuk Dünyası, I(1), 2 Kânunuevvel 1926, s.7. 

5.1.109. Neşeli Yaban Eşekleri 

Hepsi birbirinin hısımı akrabası altı tane yabani eĢek vardı. Bunlar kendi 

aralarında gayet iyi geçinirler, günlerini çok zaman eğlenceye sarf ederlerdi. Bir gün 

yine böyle birlikte vakit geçirirlerken akıllarına aralarında bir koĢu yapmak geldi. 

KoĢuyu yapılar. Sonunda en büyükleri birinci geldi. Çünkü onun bacakları hepsinden 

uzundu. En küçükleri de ikinci geldi. Çünkü onun vücudu en hafif olduğu için 

koĢarken kendisine fazla ağırlık vermiyordu. Geriye kalan dördü hep aynı derecede 

koĢtukları için berabere kaldılar. Daha sonra bir ikinci, bir üçüncü, bir dördüncü 

yarıĢta hep aynı neticeye varıyorlardı. Her ne kadar çalıĢıp çabalayıp bu sırayı 

değiĢtirmek istedilerse de bir türlü kabil olamıyorlardı. 

KoĢulacak yeri mesafeyi kısaltırsak belki iĢ değiĢir diye düĢündüler. Fakat 

yine eski birinci; birinci, ikinci; ikinci geldi. Yirmi altıncı yarıĢtan sonra nihayet 

nefes almaya oturdukları zaman kendi aralarında dediler ki: 

- Bizim böyle kendi aramızda koĢup durmamızda hiçbir fayda yok. Nasıl 

olsa hep aynı netice çıkıyor. Gidip baĢkalarını bulalım da onlarla yarıĢa girelim.  

Nihayet en büyükleri bir zürafa ailesini yarıĢa davet teklif etti. Bunun 

üzerine hep birden zürafaların yaĢadığı akasya koruluğuna doğru koĢtular. Orada 

zürafa ağaçların yapraklarını yemekle uğraĢıyordu. En büyükleri bu uzun boyunlu 

hayvana seslendi: 

- Efendim Lütfen gelip bizimle bir yarıĢ yapar mısınız? Hep kendi aramızda 

koĢu yapmaktan bıktık. Çünkü yarıĢın sonunda hep aynı sırayla geliyoruz.  

Kendilerine lakırtı söyledikleri bir anne zürafaydı. Akasya dallarını 

bırakarak bunlara cevap verdi.  

- Ne yazık ki teklifinize peki diyemeyeceğim. Ġki tane yavru zürafa var ki 

dıĢarıda dolaĢıyorlar. Hem ben böyle koĢulara giremeyecek kadar ihtiyarım. ġayet 

hipopotam ailesini davet ederseniz belki onlar sizi geri çevirmezler.  

Bu söz üzerine altı yaban eĢeği ailesi, hipopotam ailesinin yaĢadığı nehir 

kenarına gittiler. Hipopotamlar nehirde yıkanıyorlardı. YarıĢlarda birinci gelen en 

büyük eĢek: 

- Lütfen bizimle yarıĢ yapar mısınız? Dedi.  
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Ġkinci gelen en küçükte: 

- Artık kendi aramızda koĢular yapmaktan bıktık usandık, dedi. 

Üçüncü gelen diğer dört tanesi Ģu sözleri söylediler: 

- Çünkü yarıĢlar hep aynı Ģekilde nihayet buluyor.  

Hipopotamlar cevap verdiler: 

- Bizim bacaklarımız pek kısa olduğu için karada sizinle koĢamayız. Fakat 

isterseniz nehirde bir yüzme yarıĢına giriĢelim.  Sonra altı yaban eĢeği birden 

gözlerini ırmağa diktiler. Orada kaç tane timsahın yüzdüğünü gördüler. Bunun 

üzerine: 

- TeĢekkür ederiz, dediler. Bu sabah yüzmekten hoĢlanmıyoruz.  Soğuk 

alırız diye çekiniyoruz. 

Bu cevaptan sonra oradan ayrıldılar. Yayladaki ormanlıkta yaĢayan fil 

ailesini bulmak üzere tepenin yolunu tuttular. Tepeye ilk önce en büyük olanları 

arkasından en küçük, daha arkadan dört ortancası çıkmıĢlardı. Orada fil ailesine rast 

gelince ilk iĢleri onlara da bir yarıĢa girmek için rica etmek oldu. Filler: 

- Biz Ģimdi ağaçları yemekle meĢgulüz, dediler. Hem bize yarıĢ teklif 

edeceğinize niçin kendi aranızda yarıĢ etmiyorsunuz? 

Bu suale en büyük Ģu cevabı verdi: 

- O zaman ben hep birinci geliyorum. 

Küçük: 

- Ben de hep ikinci geliyorum. 

Ortancalar bir ağıdan cevap verdiler: 

- Biz de hep berabere geliyoruz. 

Baba fil hortumunu aĢağıya indirerek: 

- Bunun önüne nasıl geçileceğini bakın ben size göstereyim, dedi. Dört tane 

ortanca eĢeğe dönerek: 

- ġurada dört tane dikenli ağaç var. Görüyor musunuz? Oraya gidin ve birer 

mesafe ile oraya dikilin bakalım, dedi. En küçüklerine de dönüp dedi ki: 
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- Bu yoldan ileriye doğru git ve ta uzakta dur, bekle.  

Nihayet en büyük eĢeğe: 

- Sen de git, dedi. Ta ileride bir ağaç var. Onun yanında dur. Nihayet onları 

bu biçime koyduktan sonra seslenerek: 

- ġimdi benim hortumumla vereceğim iĢarete bakın. Ben iĢaret verince 

hepiniz koĢup Ģu tepeye tırmanırsınız, dedi. Sonra iĢaret verince bu hısım akraba altı 

yaban eĢeği birden tepeye doğru koĢmaya baĢladılar. Ortancaların en büyüğü birinci, 

en küçüğü de ikinci geldi. Hepsinin en büyüğü üçüncülüğü kazandı. Bütün yarıĢlarda 

ikinciliği alan en küçükleri de bu sefer dördüncü olmuĢtu. Geriye kalan öteki 

ortancalar da en sonra tepeye varmıĢlardı. Tepeye çıkınca hemen yere oturup 

konuĢtular. Dediler ki: 

- ĠĢte pekȃlȃ aralıklı bir yarıĢ. Bunu ne diye önceden düĢünemedik? 

Altı yaban eĢeği file gittiler. Kendilerine yol ve kolaylık gösterdiği için 

teĢekkür ettiler. Yeni yeni koĢular yapmak üzere kendi yurtlarına döndüler. Yalnız 

mutlaka yarıĢlarını böyle aralıklı yapmaları lazımdı. Yoksa bir türlü ilk yarıĢlardaki 

sıra değiĢmiyordu. 

 Çocuk Dünyası, I(2), 9 Kânunuevvel 1926, s.6- 7. 

5.1.110. Örümceğin Çay Ziyafeti 

Bir gün örümcek kelebeği kendi yuvasına bir çay içmeye davet etti. Hava 

güzeldi. Güzel çiçeklerin arasında uçup güzel kokular dinlemek dururken bir 

örümcek ağının üstünde çay içmek iĢine gelmiyordu. Hem bu kelebek çok akıllıydı. 

Örümcek çok defa biçare sinekleri aldatıp yanına çağırdıktan sonra onlara oyun 

oynadığını biliyordu. Onun için derhal: 

- Çok teĢekkür ederim benim sevgili dostum, senin ziyafetine gelmeyi ne 

kadar isterdim. Fakat aksi gibi iĢim var. Öteberi almak lazım geliyor. Beni bu gün 

hoĢ gör. Bir baĢka zaman gelir, çayını içerim, dedi.  

Siyah yüzlü, siyah kollu korkunç örümceğin yanın dan uçarak gitti. Bir gül 

dalına kondu. Örümcek uçup gidince örümcek suratını astı. Ağır baĢını birkaç defa 

salladı ve homurdandı.  

- Eyvah, dedi. Kelebek benim çay ziyafetime gelmedi. Bu suretle asıl ben 
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mükemmel bir ziyafeti kaçırmıĢ oldum. 

Çocuk Dünyası, I(2), 9 Kânunuevvel 1916, s.12. 

5.1.111. Şir Aka’nın Köpeği 

Bundan çok zaman evvel Japonya‟nın küçük bir köyünde ġiraka isminde iyi 

kalpli ve namuslu bir ihtiyar yaĢardı. Bu adamın sokakta bulup evine aldığı bir 

köpekten baĢka arkadaĢı yoktu. Bu dört ayaklı arkadaĢ zavallı ġiraka‟ya karısının 

ölümünü unutturamıyorsa da kederini azaltmaya çalıĢıyordu. Bunun için birçok 

hokkabazlıklar yapıyordu. Köyün çocukları da bu köpeği çok seviyorlardı.  

ġir Aka bir gün kırlarda gezerken köpeğinin yeri Ģiddetle kazmakta 

olduğunu gördü. Ġhtiyar, köpeğin gözlerinin “Benimle beraber kaz” demek ister gibi 

kendisine çevrilmiĢ olduğunu görünce hemen yere eğildi. Bir çeyrek kadar uğraĢtılar. 

Nihayet toprakların arasından birkaç altın meydana fırladı. ġir Aka ĢaĢkın bir halde 

mütemadiyen kazıyor ve etrafa altınlar dağılıyordu. Yorgun argın iĢi bıraktığı zaman 

topuklarına kadar altın birikmiĢti. Oraya pek yakın bir kulübede oturan ve fena huylu 

bir adam olan Ġsi ile karısı bütün bunları görmüĢlerdi. Ġsi hemen ihtiyara yaklaĢtı: 

- Birkaç saat için bana köpeğinizi verir misiniz? Onu size güneĢ doğmadan 

evvel iade ederim. Onun sayesinde belki bizde bu sefaletten ve fakirlikten kurtuluruz, 

dedi.  

Zavallı köpek çok yorulmuĢtu. O kadar gayretle çalıĢmıĢtı ki Ģimdi 

ayaklarının üzerinde zorla durabiliyordu. ġir Aka, iyiliği sevdiği için komĢusunun 

talebini reddetmedi. Eliyle köpeğe iĢaret ederek: 

- Haydi, elinden geldiği kadar çalıĢ. KomĢuma hizmet et güzel köpeğim, 

dedi.  

Zavallı hayvan dili dıĢarıya çıkmıĢ bir halde Ġsi‟nin önünde yürümeye 

baĢladı. Nihayet Ġsi bir yerde durdu ve önünde yürüyen köpeğe bağırdı: 

- Haydi, kaz bakalım hain köpek. Daha nereye kadar seni takip edeceğim. 

Bu sabah bir Ģeyin yoktu. ġimdi hasta mı oldun? Çabuk kaz. Yoksa seni gebertirim. 

Köpek durdu. Yeri kazmaya baĢladı. Hain ihtiyar hırstan parlayan gözlerini 

köpekten ayırmadı. Bulacağı paralarla komĢularını nasıl kıskandıracağını 

düĢündükçe sevincinden ağzı kulaklarına varıyordu. Toprak birkaç santim kadar 

kazılmıĢtı ki etrafa fena bir koku yayıldı. Bir müddet sonra da meydana bir kedi 
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ölüsü çıktı.  Fena huylu ihtiyar hiddetlendi. KomĢusunun ne kadar müteessir 

olacağını düĢünmedi. Köpeğe bir kazma indirerek öldürdü. Sonra geri dönünce ġir 

Aka‟ya köpeğin dağa kaçtığını o kadar bağırıp haykırdığı halde bulamadığını 

söyledi.  

Zavallı ġir Aka bir Ģey söylemedi. Köpeğini bulmak için dağa çıktı. Aradı. 

Nihayet onu buldu. Fakat heyhat! Hemen köpeğin soğuk ölüsünü kucakladı. Isıtmak 

istiyormuĢ gibi sıktı. Sonra onu küçük bir çam ağacının dibine gömdü. Çam ağacı o 

anda büyüdü. Ġyi kalpli ġir Aka köpeğinin mezarı baĢına bir taĢ dikti. Bu taĢı büyük 

sanatkârların güzel yazılarıyla doldurdu. Ġsi‟nin karısı akĢamüzeri oradan geçerken 

ġir Aka‟nın bu ufak mezar önünde dua ettiğini gördüğü zaman: 

- Hay ahmak herif hay… Bir köpek için bu kadar para ve vakit kaybediyor, 

dedi ve komĢusuna bir fenalık yapmayı düĢünerek oradan uzaklaĢtı.  

Ġyi kalpli ihtiyar mezarın baĢındaki sihirli çamın birkaç dalını koparttı. Bir 

demet yaptı. Sırtına yüklenerek kederli bir halde evine döndü. ġimdi evi ona boĢ 

gözüküyordu. Çünkü artık köpeği yoktu. Kederini unutmak için bir iĢle meĢgul 

olmak istedi. Getirdiği dallarla bir küçük kulübe yapmaya baĢladı. Fakat bir anda 

kulübe bir pirinç değirmeni oldu. ġir Aka bu değirmen vasıtasıyla pirinçlerini 

öğütmek istedi. Fakat değirmenden un yerine altınlar çıkmaya baĢladı. Zavallı adam 

bunu komĢusundan saklamadı. Çünkü hiç fenalık düĢünmeyen iyi bir kalbi vardı.  

Ġsi ile zevcesi değirmenden istifade etmeyi düĢündüler. ġir Aka‟dan bir 

müddet için değirmeni kendisine vermesini rica ettiler. ġir Aka değirmeni verdi. 

Fakat bunların öğütmek istedikleri pirinçler altın değil toz olup uçtular. Buna fena 

halde hiddetlenen Ġsi ile karısı hemen değirmeni yaktılar. ġir Aka hiç Ģikayet etmedi. 

Yalnız değirmenin küllerini topladı. Kendi kendine: 

- Köpekten çam ağacına ve oradan değirmenin içine giren sihir her halde bu 

küllerin içerisindedir, diye söylendi. 

Sonra birkaç seneden beri kurumuĢ bir kiraz ağacına çıktı. Ağacın kurumuĢ 

dallarını bu külden bir avuç serpti. O anda ağaç yeĢillendi. Çiçek açtı, yemiĢ verdi.  

O esnada oradan parlak bir alayla Japon veliahdı geçiyordu. Bu hali gördü. 

Hemen alayı durdurdu. ġir Aka‟nın müsaadesini alarak sihirli kirazlardan birkaç tane 

yedi. Bu kirazlar dünyanın en iyi meyvesi idi. Bir tane koparılınca yerine on tane 

çıkıyordu. Prens gitmeden evvel iyi kalpli ġir Aka‟ya birçok hediyeler verdi. Ağaca 
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iyi bakmasını tavsiye etti. Ġsi ile karısı buna hasetle bakıyordu. Koca karı Ġsi‟ye dedi 

ki: 

- KomĢumuz burada yokken evine girelim. Birkaç avuç kül alalım. Veliaht 

kapımızın önünden geçerken biz de böyle yapalım.  

Bir gün veliaht gezmeden dönüyordu. KurumuĢ bir armut ağacı üzerinde 

uzaktan karga zannettiği iki ihtiyar gördü. Armut ağacının yanına yaklaĢınca 

bunlardan biri: 

- Prens hazretleri hürmetlerimizi taktim ederiz, dedi. Bunlar Ġsi ile 

zevcesiydi. Ġsi veliahda sihirli marifetini göstermek için üzerinde bulunduğu armut 

ağacının dallarına doğru çaldığı külden bir avuç serpti. Fakat küller rüzgar tarafından 

savrularak veliahdın adamlarının gözüne girdi. Veliaht fena halde hiddetlendi. 

Hemen adamlarına emir etti. Bu hain karı kocayı yakaladılar. Ağacın dibinde dayakla 

öldürdüler.  Bundan sonra ġir Aka kendisini zengin eden hayvanını hiç unutmadı. 

Ölünceye kadar düĢmansız ve rahat yaĢadı. 

Çocuk Dünyası,  I(3), 16 Kânunuevvel 1926, s. 5- 6. 

5.1.112. Kısmetini Bekleyen Tilki 

Tilki bir gün kırlarda dönüp dolaĢırken yolu güneĢ ıĢıklarıyla suları parlayan 

bir ırmağın kenarına düĢtü. Karnı acıkmıĢtı. Etrafındaki kümeslerde diĢe dokunur bir 

av ele geçirememiĢti. Oraya oturdu. Irmakta irili ufaklı ördekler yüzüyorlar, tilkinin 

orada oturup kendilerine bakmasına aldırıĢ etmiyorlardı. Aç tilki: 

- Hah, dedi. Tam yerine gelmiĢim. ġimdi burada durup beklerim. Elbette 

bunlar yüzdükten sonra karaya çıkacaklar. O zaman kısmetim ayağıma gelir. 

Kısmetimde varsa kaĢığımda çıkar.  

Orada tembel tembel tilki kısmetini bekleyedursun ördekler suların 

akıntısına kapılarak aĢağıya doğru yüzüp gittiler.  Onlar gidince güneĢ altında 

saatlerce beklemekle vakit geçiren aç tilkiye de avcunu yalamak düĢtü. Hâlbuki 

biçare tilki ördekler kısmet olsun da bu tarafa gelsin karnımı doyururum diye 

beklemiĢti. ĠĢte çocuklar herkes çalıĢıp alnının teriyle karnını doyurmalı. Bu tilki gibi 

yerinde durup da kısmetten yiyecek bekleyen ĢiĢmansa zayıf, paralı ise yoksul olur 

gider. 

Çocuk Dünyası,  I(3), 16 Kânunuevvel 1926, s.12. 
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5.1.113. Parmak Kız 

Bir vakitler çocuksuz bir dul kadın vardı. Zavallı yalnız baĢına o kadar 

sıkılıyordu ki her vakit: 

- Ah parmak kadar bir kızcağızım olsaydı, diye içini çekerdi. Bir gün bir 

büyücü kadın buldu ve ona: 

- Bir çocuğum olmasını istiyorum. Bana bu iyiliği yapabilir misin diye 

sordu. 

Büyücü: 

- Pek kolay. ġu buğday tanesini al. Sakın bunun tarlada yetiĢen cinsten 

olduğunu zannetme! Bunu bir saksıya dik. Arzun olacaktır, dedi. Kadıncağız sevinçle 

teĢekkür ederek büyücüye sekiz tane gümüĢ para verdi. Evine döner dönmez buğday 

tanesini dikti. Hemen topraktan bir filiz fıĢkırdı. Yapraklara açtı. Laleye benzer bir 

çiçek verdi. Fakat henüz gonca halindeydi. Kadın: 

- Aman ne güzel çiçek! Diye bağırdı. Dudaklarının ucuyla goncaya 

dokundu. 

Hafif bir çıtırtı duyuldu. Çiçek açıldı. Ortasında mini mini zarif Ģeker gibi 

bir kızcağız oturuyordu. Boyu parmak kadardı. Onun için adına “Parmak Kız” 

dediler. Annesi ona bir ceviz kabuğunun yarısını yaldızlayarak güzel bir beĢik yaptı. 

Yatağını pembe bir gül yaprağıyla örttü. Yorgan yerine de bir tane menekĢe yaprağı 

koydu. Kızcağız geceleri burada yatıyordu. Gündüzleri annesi masa üstüne su dolu 

bir tabak koyar içine çiçekler bırakırdı.  Parmak kız bir lalenin içine otururdu. Ġki 

saman çöpünü kürek yerine kullanarak tabağın etrafını dolaĢırdı. Aman bu ne kadar 

hoĢ bir manzaraydı. Kızcağızın öyle güzel ve tatlı da bir sesi vardı ki duyanlar bir 

daha unutamazlardı.  

Bir gece camın kırık yerinden içeriye bir kurbağa girdi. Çirkin, pis, fena bir 

kurbağaydı. Masanın üstüne sıçradı. Zavallı parmak Kız yatağında mıĢıl mıĢıl 

uyuyordu. Kızı görünce: 

- ĠĢte benim güzel oğluma layık bir zevce, dedi. Ceviz kabuğunu 

omuzlayınca bahçeye sıçradı. Bahçenin kenarında geniĢ ve derin bir dere vardı. 

Kenarları bataklık ve sazlıktı. ĠĢte o çamurların içinde kurbağa oğluyla beraber 
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oturuyordu. Oğlu da babası gibi çirkin ve iğrenç bir hayvandı. Ceviz kabuğunun 

içinde uyuyan zarif kızı görünce: 

- Kuvak kuvak, diye öttü. Aklı sıra güzel bir lakırtı söylemiĢ oluyordu.  

Babası: 

- Böyle bağırma, dedi. ġimdi uyanır elimizden kaçar. Böyle mini mini bir 

mahlûk yakalamak o kadar kolay Ģey değil. Onu Ģu nilüfer yapraklarından birinin 

üzerine koyalım. Oradan dünyada kaçamaz. Biz de senin için çamurdan güzel bir 

yuva yapalım. Bitince nikâhınızı kıyarız. 

Derede birçok nilüferler vardı. Ġhtiyar kurbağa yüzerek derenin ta 

ortasındaki yaprağa kadar gitti. Parmak Kızı oraya bıraktı. Ertesi sabah erkenden 

parmak kız uyandı. Derenin ortasında bulunduğunu görünce ağlamaya baĢladı. O 

sırada yuva yapıyorlardı. Baba kurbağa yuvasının duvarlarına çiçekler yapıĢtırarak 

süsledi. Böylece güzel gelinine layık bir ev kurmak istiyordu. ĠĢleri bitince baba oğul 

parmak kızın yanına geldiler. Ġhtiyar kurbağa su içinden derin bir selam vererek söze 

baĢladı. 

- ĠĢte küçük hanım size zevcinizi taktim edeyim. Onunla beraber güzel bir 

evde ömür süreceksiniz. 

- Fevkalade kuvak. Aptal oğlan söyleyecek baĢka söz bulamamıĢ vak 

vaklamıĢtı. 

Küçük yatağı alıp çamur eve götürdüler. Zavallı kızcağız yaprağın üstünde 

yine yalnız kaldı. Ağlamaktan boğuluyordu. Bu çirkin hayvanlarla beraber 

yaĢamaktansa ölmek onun için daha iyiydi. Derenin balıkları olanı biteni iĢitmiĢlerdi. 

Kurbağanın gelinini görmek için baĢlarını sudan çıkarttılar. Fakat kızı o kadar güzel 

buldular ki haline acıdılar. Hemen diĢleriyle nilüfer yaprağının sapını kestiler. Akıntı 

yaprağı ve üstündeki kızı aldı götürdü. Biraz sonra kız o kadar uzaklaĢmıĢtı ki 

kurbağalar dünyada yetiĢemezlerdi. Parmak Kız birçok köylerden ormanlardan geçti. 

Onu gören her kuĢ: 

- Ah ne güzel kızcağız, diye ötüyorlardı. Böyle gide gide baĢka yabancı 

memleketlere vardı. Bir beyaz kelebek baĢının üstünde uçtu. Uçtu. Nihayet yaprağın 

kenarına kondu. Parmak kızı pek beğenmiĢti. Parmak kız hemen kuĢağını çıkarttı. 

Bir ucunu kelebeğin beline diğer ucunu da yaprağın ucuna bağladı. Kelebek uçarken 
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yaprağı da çekmeye baĢladı. Ansızın bir ağustos böceği kızı yakalayınca bir ağacın 

üstüne götürdü. Yaprak yoluna devam etti. Kelebekte bağlı olduğu için ayrılamadı. 

UzaklaĢtılar. Gözden kayboldular. 

Çocuk Dünyası, I(5), 30 Kânunuevvel 1926, s.3- 4. 

- 2- 

Parmak Kız çok korkmuĢtu. Kelebeğe de pek acıyordu. Zavallı hayvan 

bağını çözemeyecek açlıktan ölecekti. Ağustos böceği bir yeĢil yaprağa kondu. Kızı 

oraya bıraktıktan sonra çiçeklerden biraz sarı toz toplayarak getirdi, karnını 

doyurmasını söyledi. Etrafındaki komĢu ağustos böcekleri ziyarete geldiler. Parmak 

Kız2A dikkatle baktılar. Ġçlerinden bir hanım: 

- Ah zavallı, dedi. Ġki ayağı var.  

Bir diğeri de: 

- Ġki ayaklı, iki ayaklı, diye tekrarladı. 

Hepsi: 

- Aman bu insanlar gibi çirkin bir Ģey, diye gülüĢtüler. Kızı getiren ağustos 

böceği de bu kadar söz üzerine ondan tiksindi. Ağaçtan indirdi. Bir koyungözü 

çiçeğinin üstüne bıraktı. Parmak Kız ağustos böceklerini bile iğrendirecek kadar 

çirkin olduğuna pek müteessir olmuĢtu. Hâlbuki onlar kadar nazik ve güzeldi. 

Böyle ormanda yapyalnız kaldı. Saman kırıntılarından bir yatak yaptı. 

Üstüne de yapraktan bir tente kurdu. Çiçeklerden sarı toz toplayıp yiyor, çiğ 

damlalarıyla susuzluğunu gideriyordu. Yaz ve sonbahar geçti. KıĢ geldi. Bütün 

küçük kuĢlar kaçtılar. Artık ormanda Ģarkıları duyulmaz oldu. Ağaçlar yapraklarını 

döktüler. Çiçekler soldu. Kızın altında oturduğu gelincik kurudu. Sarı bir saptan 

baĢka bir Ģey kalmadı. Yavrucuk yırtık esvaplarıyla ısınamıyor, titriyordu.  

Kar yağmaya baĢladı. En ufak kar parçası bile Parmak Kız‟ı ağırlığıyla 

eziyordu. Kuru bir yaprağın altına sığındı. Fakat ısınamadı. Titredi durdu. Nihayet 

sıcak bir yer aramaya çıktı. Ormanın kenarında bir buğday tarlasına vardı. 

Buğdayları biçmiĢler yerlerde saplardan baĢka bir Ģey kalmamıĢtı. Kızcağız bir tarla 

faresi deliği gördü. Fare yuvasının önüne oturmuĢ etrafı seyrediyordu. Parmak Kız 

ondan bir arpa tanesi dilendi. Ġki günden beri ağzına bir lokma yiyecek girmemiĢti.  



 

472 

 

Fare acıdı: 

- Zavallı yavru, dedi. Gel yuvama gir. Beraber yemek yiyelim.  

Parmak Kız yuvaya girdi. Yemekten sonra tarla sıçanı: 

- Bütün kıĢ benim yanımda kal. Seni evlatlık alayım, dedi. Yalnız evimi 

temiz tut. Bir de bana her akĢam bir hikâye anlat. Ben masalları çok seçerim. 

Parmak Kız sevinçle teĢekkür etti. Yuvada kaldı. Bir gün fare dedi ki: 

- Bugün misafirimiz var. KomĢum köstebek her hafta beni ziyarete gelir. 

Çok kibar ve zengindir. Büyük bir evi, siyah ipekli bir kürkü vardır. Ah seninle 

evlenmek istese ne kadar iyi olurdu. Fakat yazık ki gözleri görmüyor. Kendini 

beğendirmek için güzel bir hikâye söylemelisin.  

Parmak Kız aldırmadı bile. Kürkü ne kadar güzel olursa olsun, bir 

köstebekle evlenmeyi hiç istemiyordu. Köstebek geldi. Hakikaten nazik bir 

hayvandı. Fakat güneĢ ile çiçeklerden bahis olunduğu zaman fena halde 

hiddetleniyordu. Çünkü ömründe onları görmemiĢti. Parmak Kız‟dan Ģarkı 

söylemesini istediler. O da: 

- Kelebek ne güzel uçuyorsun, Ģarkısını söyledi. Köstebek efendi kızın 

sesine bayılmıĢtı. Fakat kibar bir adam gibi hareket etti. Hiçbir Ģey söylemedi. Kendi 

yuvasıyla fareninki arasına bir dehliz kazmıĢtı. Parmak Kız ile fareyi evine davet etti. 

Fakat evvela: 

- Koridorlarımdan birinde ölü bir kuĢ göreceksiniz. Bu pis hayvan nereden 

düĢmüĢ bilmem. Soğuklar bastırınca ölüvermiĢ. Korkmayın. Size ziyanı dokunmaz, 

dedi. 

Ağzına bir çürük odun parçası aldı. Ağaç çürüğü karanlıkta ateĢ gibi parlar. 

Öne düĢtü. Yuvasını gezdirmeye baĢladı. Ölü kuĢun bulunduğu odaya gelince 

köstebek burnuyla tavana vurdu. Topraklar döküldü. Ġçeriye biraz aydınlık süzüldü. 

Yerde bir kırlangıç yatıyordu. Güzel kanatlarını kapamıĢ, baĢını tüylerinin arasına 

sokmuĢtu. Zavallı hayvan donmuĢtu. Parmak Kız çok acıdı. Bütün yaz kendisine 

güzel Ģarkılar söyleyen kuĢları çok seviyordu. Fakat köstebek kuĢu ayağıyla yana 

fırlattı ve: 

- Artık hiç ötemeyecek! Aman Allah‟ım benim soyumdan hiç birini kuĢ 

olmak felaketine uğratmasın. Yazın bir iki defa cik cik… Sonra kıĢ gelince haydi 
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öbür dünyaya… 

Fare: 

- ĠĢte beğendiğim bir söz. Hakikaten kıĢın bunlar ne yapabilir? Yazın yem 

biriktirmek akıllarına bile gelmemiĢtir, diye tasdik etti.  

Parmak Kız sesini çıkarmamıĢtı. Fakat ötekiler uzaklaĢınca eğildi, kuĢun 

tüylerini ayırarak kapalı gözlerini öptü.  

- Belki bu zavallı yazın dinlediğim kuĢlardan biridir, diye düĢündü.  

Köstebek dostlarını misafir odasına götürdü. Fare ile ikisi uyudular fakat 

Parmak Kız gündüzleri uyumaya alıĢmamıĢtı. Samanlardan bir örtü yaptı. Götürüp 

kuĢun üstüne örttü. Sonra: 

- Allah‟a ısmarladık. GüneĢte ısındığım ve çiçeklerle oynadığım zamanki 

Ģarkıların için teĢekkür ederim, güzel kuĢ, diye kuĢun baĢını göğsüne bastırdı. Fakat 

birden irkildi. Elinin altında bir Ģey kımıldamıĢtı. Dikkat etti. KuĢun kalbi atıyordu. 

Hayvancık ölmemiĢ soğuktan uyuĢmuĢtu. ġimdi ısınınca yavaĢ yavaĢ canlanıyordu.  

Sonbaharda kırlangıçlar hicret ederler. Fakat içlerinden bazıları gecikir. 

Soğuk bastırınca yere düĢerler. Kar onların mezarları olur. Parmak Kız titriyordu. 

Bütün cesaretini topladı. KuĢun etrafına samanlar yığdı. Eve koĢarak gitti. Yorgan 

vazifesi gören nane yaprağını getirdi. Onunla kuĢun baĢını sardı. Ertesi gece eline bir 

ağaç çürüğü alarak kuĢun yanına geldi. Hayvancık gözlerini biraz aralık ederek bu 

hafif aydınlığa baktı. Sonra: 

- TeĢekkür ederim, aziz çocuk dedi. YavaĢ yavaĢ kuvvetimin yerine 

geldiğini duyuyorum. Ah bir kere güneĢe kavuĢabilsem.  

Parmak Kız cevap verdi: 

- Fakat dıĢarısı soğuk. Her taraf kar içinde. Burada yat ben sana bakarım. 

Kırlangıca avuçlarıyla su taĢıyarak içirdi. KuĢcağız biraz canlanınca uçarken 

nasıl bir dikenli çalıya çarparak kanadından yaralandığını anlattı. Zavallı ondan sonra 

uçamamıĢ ve arkadaĢlarıyla sıcak memleketlere gidememiĢti. Nihayet soğuk bir 

rüzgâr onu yere sürmüĢtü. Ondan sonrasını hatırlamıyordu. Hatta bu yer altındaki 

dehlize nasıl geldiğini bile bilemiyordu.  

Çocuk Dünyası,  I(6), 6 Kânunusani 1927, s.3- 4. 
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Zavallı kırlangıç bütün kıĢ köstebeğin yuvasında kaldı. Parmak Kız onu iyi 

etti. Birbirleriyle dost oldular. Fare ile köstebek hiçbir Ģeyden Ģüphe bile 

etmemiĢlerdi. Eğer farkına varsalar Ģüphesiz kırlangıcın hali pek fena olurdu. 

Ġlkbahar güneĢi ortalığı ısıtmaya baĢlayınca kırlangıç Parmak Kız‟a veda etti. Kız 

tavandaki deliği büyüttü. Ġçeriye parlak bire aydınlık doldu. Kırlangıç ayrılmazdan 

evvel Parmak Kız‟a beraber gitmeyi arzu edip etmediğini sordu. Ġsterse onu sırtına 

alacak ve ormana kadar uçuracaktı. Parmak Kız tarla faresinin ettiği iyiliğe karĢı 

böyle bir harekette bulunmak istemiyordu. 

- Hayır, bunu yapamam, dedi. 

- O halde allahaısmarladık kardeĢim! 

Kırlangıç uçtu. Kızcağız gözleriyle mahzunane onu takip etti. 

KuĢ: 

- Kuru kuru diye öterek uzaklaĢtı. Gözden kayboldu.  

Parmak Kız çok mahzundu. Aradan aylar geçti. Tarlada yeniden buğdaylar 

yetiĢti ve büyüdü. Bir gün fare: 

- Yaz geldi. Artık düğününü yapalım, dedi. Köstebek efendi seninle 

evlenmek istiyor. Hadi hazırlan bakalım. 

Zavallı kız çıkrık baĢına oturup iplik bükmeye mecbur kaldı. Dört 

örümcekte onun için kumaĢ dokuyorlardı. Her akĢam köstebek geliyordu. Yaz geçip 

güneĢin Ģiddeti azalınca düğün olacaktı. Parmak Kız her sabah güneĢ doğarken ve 

akĢamları batarken yuvanın önüne çıkıyor, rüzgâr buğdayları yatırdığı zaman mavi 

göğü görmeye çalıĢıyordu. O zaman hep ormanı, çiçekleri ve kırlangıçla gitmeyi 

reddettiği için elinden kaçan saadetini düĢünüyordu. Sonbahar geldi. Çeyiz 

hazırlanmıĢtı.  

Fare: 

- Dört hafta sonra nikâh olacak, dedi.  

Kızcağız ağlamaya baĢladı. Köstebeği istemediğini söyledi.  

Fare: 

- Hadi hadi, dedi. Böyle naz etme. ġimdi seni ısırırım maskara! Böyle büyük 
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bir kısmeti tepmek olur mu? Vallahi prenseslerin bile o kadar güzel kürkü yoktur. 

Allaha dua edecek bir de bak neler söylüyor! 

Düğün günü geldi. Köstebek kızı evine götürecekti. Artık güneĢi görmek 

yoktu. Çünkü köstebek efendi aydınlığı hiç sevmezdi. Kız son defa dıĢarıya çıktı. 

Ellerini kaldırarak “Allahaısmarladık güneĢ!” diye bağırdı. Biraz uzaklaĢtı. Artık 

tarla yeniden biçilmiĢti. Tekrar “Allah‟a ısmarladık!” diye kollarını kırmızı bir çiçeğe 

uzattı. “Allah„a ısmarladık.” Eğer dostum kırlangıcı görürsen benden selam söyle 

birden baĢının üstünde: 

- Kuu kuu diye tatlı bir ses iĢitti. Baktı. Kırlangıç uçuyordu.  

Parmak Kız görünce sevincinden deli gibi oldu. Kızcağız da ona bütün 

dertlerini köstebekle evlenmeye mecbur olduğunu artık güneĢi göremeyeceğini 

anlattı.  

Kırlangıç: 

- KıĢ geliyor. Sıcak memleketlere gideceğim. Benimle beraber gelir misin? 

Sırtıma bin. Kemerinle kendini bağla. Köstebekten ve o korkunç yuvasından 

kaçalım. Uzaklara dağların arkasına gidelim. Orada güneĢ o kadar parlak ve güzeldir 

ki… Her vakit yaz hüküm sürer. Renk renk çiçekler açar. Beraber kaçalım. Sen beni 

ölümden kurtardın. Ben de seni bu ızdıraptan kurtarmalıyım. 

Parmak Kız: 

- Gidelim, diye bağırdı. 

Kırlangıcın sırtına bindi. En kuvvetli bir tüye kemeriyle kendini bağladı. 

KuĢ havalandı. Ormanların, karlı dağların üstünden aĢtılar. Kızcağız soğuktan 

titriyordu. Fakat tüylerin arasına gizlendi. Yalnız etrafı görmek için baĢını çıkardı. 

Nihayet sıcak memleketlere vardılar. Orada güneĢ aydınlık ve renk vardı. Gök daha 

yüksek görünüyor, gözün alabildiğine limon ve portakal ormanları uzanıyordu. 

Yollarda güzel çocuklar oynuyordu. Kırlangıç durmadı. Daha uzaklara uçtu. 

YeĢil ağaçların altında mavi bir göl kenarında beyaz mermerden yıkık bir saray 

vardı. Direklerine asmalar ve sarmaĢıklar sarılmıĢtı. Kırlangıcın yuvası bunlardan 

birinin tepesindeydi.  

- ĠĢte evim, dedi. AĢağıdaki çiçeklere bak. Seni oraya bırakmamı ister 

m,isin? 
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Kız ellerini çırparak: 

- Evet, evet. Dedi.  

Üç parça olmuĢ bir mermer direğin etrafında büyük çiçekler yetiĢmiĢti. 

Kırlangıç kızı üstüne koydu. Fakat ĢaĢılacak Ģey! Çiçeğin içinden bembeyaz ve Ģeffaf 

bir adam çıktı. BaĢında altından bir taç vardı. Omuzlarında iki beyaz kanat çıkmıĢtı. 

Her çiçeğin içinde de yine böyle Parmak Kız kadar ufak kadıncıklar ve adamcıklar 

vardı. Fakat en güzeli beyaz çiçekteki adamdı. Küçük adam kırlangıçtan fena halde 

korktu. Çünkü pek mini mini pek nazikti. Fakat Parmak Kızı görünce korkusunu 

unuttu. BaĢından tacını çıkarttı. Kızın baĢına koydu. Adını öğrendi. Sonra zevcesi 

olmak isteyip istemediğini sordu.  

Bu köstebeğin yahut kurbağanın izdivaç teklifine benzemiyordu. Onun için 

Parmak Kız hemen razı oldu. O zaman her çiçekten bir erkek ve bir kadın peri çıktı. 

Hepsi güzeldiler. Fakat hiçbiri bizim niĢanlılara benzemiyordu. Parmak Kız‟ın 

omuzlarına da bir çift kanat taktılar. Artık istediği gibi çiçekten çiçeğe uçabilecekti. 

Herkes sevinç içindeydi. Kırlangıç ötüyor, çiçeklerin meleği: 

- Artık senin adın Parmak Kız değil, dedi. Bu fena bir isim. Senin adını inci 

kız koydum. Sıcak memleketleri bırakıp bize Ģimale dönün kırlangıç. 

- Allah‟a ısmarladık, Allah‟a ısmarladık yine görüĢürüz, diye fısıldadı.  

Kırlangıcın yazlık yuvası bu hikâyeyi bize anlatan adamın penceresinin 

kenarındaydı. Kuu kuu diye bütün bunları ona anlattı. Biz de böylece öğrendik. 

Çocuk Dünyası, I(7), 13 Kânunusani 1327, s.3- 4. 

5.1.114. Üç Elma Bey’in Hikâyesi 

Bana bu masalı tamam 120 yaĢında bir akbaba anlatmıĢtı. Yalnız resimlerini 

ben çizdim. Eğer bu masalda inanmayacağınız Ģeylere tesadüf ederseniz günahı 

Akbaba‟nın boynuna… 

Belki yüzlerce sene evvel ihtiyar bir kadın bir de bunun kocası vardı. Bunlar 

bir ormanın ortasındaki evlerinde rahat rahat yaĢıyorlardı. Ancak komĢuları olmadığı 

için çok kere bir yalnızlık duyuyorlardı. Fakat buna alıĢmıĢlardı. Bunların genç bir 

kızları vardı. Onu evlendirmiĢler, uzak bir köye yollamıĢlardı. Bir gün hiç 

beklemedikleri bir haber aldılar. Zavallı kızları ölmüĢ, küçük bir çocuk bırakmıĢtı. 

Birkaç gün bu çocuğa bakan eski bir dostları bir hafta sonra küçüğü kendilerine 
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getirip teslim edeceğini bildirmiĢti.  

Ġki ihtiyar kızlarını kaybettikleri için çok üzüldüler. Acaba küçük torunları 

onları teselli mi edecekti? Yoksa senelerden beri yalnız baĢına sürdükleri 

hayatlarının Ģeklini değiĢtirerek rahatlarını alt üst mü edecekti? 

Nihayet Ağustos ayının güzel bir gününde torunları geldi. Daha birkaç gün 

içinde bu mini mini yavru onların kalbinde büyük bir yer tutmuĢtu. Bu yavrunun 

pembe bir yüzü ipek gibi saçları baĢında da kırmızı bir külahı vardı. Yalnız bir Ģeye 

çok üzülüyordu. Boyu çok kısaydı. O zamana kadar bunun gibi kısa bir çocuk asla 

görülmemiĢti.  

Büyükannesi: 

- Senin adın ne yavrum, diye sordu. 

Küçük: 

- Efendim beni herkes Üç Elma Bey diye çağırır, cevabını verdi. 

Büyükannesi gülmeye baĢladı.  

- Hakikaten ancak üç elma boyundasın. Sana bundan güzel bir isim 

olamazdı, dedi. Artık dedesiyle ninesi de bunu Üç Elma Bey diye çağırıyorlardı. 

Üç Elmacık burasını o kadar çok sevmiĢti ki… 

Her gördüğü Ģeyden istifadeye çalıĢıyor, her Ģeye dikkat ediyor, her Ģeyi 

öğrenmek istiyordu. Bir gün bahçede dolaĢıyordu. Güzel yamuk tulumbanın koluna 

oturmuĢ kuĢları gözlüyordu. TavĢan kardeĢ ise bir demir kafes içinde lahana 

kabuklarını geveliyordu. Derken küçük bir saksağan sıçraya sıçraya Üç Elma Bey‟in 

ayakları üstüne çıktı. Yaramaz, alaycı bir hal ile yüzüne bakmaya baĢladı. Ġki 

dakikada ikisi can ciğer arkadaĢ olmuĢlardı. Evin bahçesinde onun hoĢuna giden bu 

kadar güzel Ģeyler vardı. Fakat acaba ormanın biraz daha ilerisinde daha güzel Ģeyler 

yok muydu? 

Bunları öğrenmek için öyle Ģiddetli arzular duyuyordu ki… Büyükannesi bir 

gün onu bir saman yığını üzerine oturmuĢ, dalgın dalgın uzaklara bakarken ve bir 

Ģeyler düĢünürken gördü. Ne düĢündüğünü sordu. Üç Elma Bey: 

- Evimizin etrafını kaplayan Ģu ormanda neler olduğunu öğrenmek için 

çıldırıyorum. Ah bir kere gidip öğrensem… 
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Büyükannesi: 

- Sakın oralara gitmeyi aklına getirme yavrum. Orman yırtıcı, vahĢi 

hayvanlarla doludur. Sonra kurtlar, tilkiler, yılanlar sana hücum ederler. Eğer uslu 

durursan birkaç gün sonra kuru odun toplamaya giderken seni de beraber götürürüm, 

dedi. 

Büyükannesinin bu sözleri onun merakını büsbütün arttırdı. Ormana 

gidecekleri günü sabırsızlıkla bekliyordu. Nihayet Üç Elma Bey‟in dört gözle 

beklediği bu gün geldi. Fakat artık sonbahar olmuĢtu. Ağaçlar boynunu bükmüĢ, 

yapraklar sararıp solmuĢtu. Üç Elmacık büyükannesinin izinden ayrılmıyordu. 

Büyükanne kuru odunlar topluyor bunlardan demet yapıyordu. Derken Üç Elma 

Bey‟in canı sıkıldı. Çalıdan çalıya sıçrayan bir sincap gördü. Bunu kovalamadan 

kendini alamadı. Sincabın arkasından koĢmak onu çok eğlendirdi. Fakat geri dönmek 

istediği zaman yolunu bulamadı. Büyükanne oralarda değildi. Zavallı Üç Elmacık 

KaybolmuĢtu. Birden bire: 

- Günaydın Üç Elma Bey, diye arkasından bir ses iĢitti. BaĢını çevirdiği 

zaman kibar bir tavĢan gördü. TavĢan alaylı alaylı kendisine bakıyordu.  

- Günaydın tavĢan kardeĢ! Fakat benim ismimi nereden biliyorsun? 

TavĢan kardeĢ: 

- Sizin isminizi bilmek için sizi görmek yetiĢir küçük dostum. Fakat sizde 

garip, ĢaĢkın bir hal görüyorum. Bunun sebebi nedir? 

- Ah büyükannemi kaybettim. Yahut da büyükannem beni kaybetti. Artık 

siz nasıl derseniz deyiniz.  

Çocuk Dünyası, I(5), 30 Kânunuevvel 1926, 9- 10. 

- 2- 

TavĢan kardeĢ: 

- Vah vah, demek yolunu kaybettin. Öyleyse artık gitme. Sonra büsbütün 

ĢaĢırırsın. Elbet bir gün ya büyükannen sana yahut sen büyükannene tesadüf eder 

buluĢursunuz. ġimdi zannederim karnınız açtır. Buyurun da öğle yemeğini beraber 

yiyelim.  

Üç Elma Bey dostunu takip etti. Yolda giderken birçok baĢka tavĢanlar, 
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fareler, kuĢlar ve en tuhafı küçük orman perilerine rast geldiler. Bunlarla hemen 

tanıĢtılar. Zavallı Üç Elmacık artık ailesini bulmaktan kesmeye baĢladı. Nihayet yeni 

arkadaĢlarıyla beraber yaĢamaya karar verdi. Bütün hayvanlar onu seviyorlardı. Üç 

Elmacık ihtiyar bir meĢe ağacının oyuğunda kendisine güzel bir ev yaptı. ArkadaĢları 

kendisini sık sık ziyaret ediyorlardı. Elleri ve ayakları sayesinde bütün 

arkadaĢlarından çok Ģey yapabiliyordu. ArkadaĢları da onun fikrini almadan hiçbir 

iĢe giriĢmiyorlardı. Üç Elma Bey adeta ormanın reisi olmuĢtu. Orman perileri bile 

kendisine hürmet ve riayet ediyorlardı. Bunlardan kızıl burun ismindeki peri ona 

sihirli bir kitap hediye etti. ArkadaĢlarından geri kalmamak için Üç Elma Bey‟in 

mektebe de devama baĢladı. Hocası ihtiyar bir baykuĢ hanımdı. Üç Elmacık burada o 

zamana kadar duyup iĢitmediği birçok Ģeyler öğrendi. 

Yalnız Üç Elma Bey nedense hocasını bir türlü sevemiyordu. Onu 

hiddetlendirmek için birçok Ģeyler yapıyordu. Hatta arkadaĢlarını da hoca hanımı 

kızdırmak için teĢvik ediyordu. Nihayet bu yaramazlıkları yüzünden hoca hanım 

kendisinden tamamıyla soğudu. Bu arkadaĢlar arasında dört tanesi yani karga bey, 

tavĢan kardeĢ, fare hanım, sincap hanım kendisiyle sıkı sıkı dosttular. 

Bir gün Üç Elma Bey arkadaĢlarıyla oturuyordu. Sincap hanım bir kasırga 

gibi üzerlerine geldi. Halinde büyük bir telaĢ görülüyordu.  

Karga bey: 

- Ne bu telaĢ? Böyle koĢa koĢa niye geldin? Diye sordu. 

Sincap hanım: 

- (Güçlükle nefes alarak) baykuĢ hanım diyebildi. 

- Pek ala BaykuĢ hanıma ne olmuĢ? 

- BaykuĢ hanım artık Üç Elma mektebe kabul edilemeyecek demiĢ. 

Duydunuz mu? 

Üç Elma Bey: 

- Bunun aslı yok. Hatta Ģimdi oraya gidiyorum. Bundan sonra da gideceğim. 

Karga Bey: 

- Üç Elma Bey neden kabul edilmeyecekmiĢ? 

- Çünkü hepimize fena bir örnek oluyormuĢ. 
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Üç Elma Bey: 

- Ne saçma Ģey! Ben hakikaten sizin için fena bir örnek oluyor muyum? 

Karga Bey: 

- Bilakis efendim. Üzerimizde sizin öyle büyük bir tesiriniz var ki, siz 

olmadan oyunlarımızın maskaralıklarımızın yarısını yapamayız. 

Karga Beyin bu sözlerine hepsi birden gülmeye baĢladılar. Saat ikiye 

geliyordu. Mektebe yetiĢmek için hemen yola koyuldular. Hele Üç Elma Bey adeta 

dört ayakla koĢuyordu. Sınıf kapısının eĢiği üzerinde duran baykuĢ hanım Üç Elma 

Bey‟i görünce: 

- Siz sınıfa giremeyeceksiniz, dedi.  

Üç Elma Bey sordu: 

- Neden? 

- Çünkü siz uslanmıyorsunuz. Fazla olarak da arkadaĢlarınızı yaramazlığa 

teĢvik ediyorsunuz.  

Üç Elma Bey baĢını arkadaĢlarına çevirerek dedi ki: 

- Size ben mi yaramazlık öğretiyorum? 

Hepsi birden cevap verdiler: 

- Evet. Fakat biz bun dan o kadar memnunuz ki… 

Sonra hep birden gülmeye baĢladılar. Yalnız BaykuĢ Hanım ağırbaĢlılığını 

muhafaza ediyor, söz söylemiyordu. Fakat birden bağırdı: 

- Siz çok fena çocuksunuz. Hadi çabuk gidiniz. Uslu olmaya ve elinizden 

geldiği kadar beni memnun etmeye çalıĢınız. Yola gelmeyecek olursanız bir daha 

buraya adım atamazsınız. 

Derken büyük bir gürültü koptu. Bütün mektepliler bağırmaya itiraza 

baĢladılar. Sevgili arkadaĢlarından ayrılmak istemiyorlardı. Fakat hoca hanım onları 

sınıfa sürükledi. Sınıfın kapısını da Üç Elmacığın suratına kapattı. 

Üç Elma Bey ilk dakikalarda bu yalnızlıktan çok üzüldü. Hatta ağlamak 

arzusunu duydu. Fakat bu mektepten kovuluĢ onun asla cesaretini kırmadı. Çünkü o 

böyle kolaylıkla mağlup olacak bir tabiatta değildi. Daha torbasında gizli birçok 
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Ģeytanlıklar vardı. Bir dakika düĢündü. Dershanenin duvarına doğru yürümeye 

baĢladı. Burası yer sarmaĢıklarıyla örülmüĢtü. Bu otların üzerinde ayaklarının uçar 

gibi kaydığını hissetti. Nihayet kendisini mektep damının üstünde buldu. Orada 

kendi kendisine bir Ģeytanlık düĢünmeye baĢladı. Eğer çok küçük mesela fare kadar 

olsaydı neler yapabilecekti! Derken kızıl burun perinin kendisine verdiği sihirli kitabı 

hatırladı. Bunu açtı. bin birinci sahifeyi aradı. Orada Ģunları okudu: 

“Derin derin nefes al. Yüzünü güneĢin doğduğu tarafa çevir. Dört defa bu 

kelimeleri tekrarla: Tarbust! Tarbust! Beni küçült!” 

Üç Elma Bey bunu yaptı. Aman yarabbi! Önce bir karga derken bir fare 

kadar oldu. Nihayet bir fareden de küçüldü. 

Çocuk Dünyası,  I(6), 6 Kânunusani 1927, s.9- 10- 11. 

- 3- 

Üç Elma Bey böyle birden bire küçüldüğünü, değiĢtiğini görünce bilseniz ne 

kadar sevindi. O sırada gözlerini görseydiniz yapacağı Ģeytanlıktan dolayı fırıl fırıl 

dönerek parlamasına kahkaha ile gülerdiniz. Artık kararını vermiĢti. Kendisini ocağın 

bacasından aĢağıya bıraktı.  

Bumba da bum bum! 

Üç Elma Bey her tarafı ocak kurumundan kapkara olduğu halde sınıfın 

ortasına düĢmüĢtü. Bu esnada BaykuĢ Hanım tabiat tetkikatına ait bir ders vermekle 

meĢguldü. Üç Elma Bey korkunç bir hal almıĢtı. Ġlk bakıĢta tanınamayacak bir 

Ģekildeydi. BaykuĢ Hanım o kadar korktu o kadar korktu ki… Kendisini bir 

sandalyenin üzerine attı. Eteklerini kaldırdı. Bağırmaya baĢladı: 

- Aman çocuklar bu bir hacer-i semavidir - yani gökten düĢen taĢ- bu bir 

hacer-i semavidir. Kaçınız. Kurtulunuz. Çabuk kaçınız.  

Hakikaten kendisi de kaçmak hususunda talebesine ön ayak oldu. Bütün 

talebe o kadar korkmuĢtu ki hocalarının ikinci ihtarına meydan vermeden kendilerini 

dıĢarıya attılar. 

Üç Elma Bey yüzünü güneĢin doğduğu tarafa çevirdi. Büyük bir ciddiyetle 

dört defa bağırdı: 

- Tarbust! Tarbust! Beni büyüt! 
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Tekrar eski boyunu aldı. Üç Elma Bey çok yorulmuĢtu. O akĢam erkenden 

yatağına uzandı. Henüz uyumuĢtu ki penceresine tık tık diye vurulmaya baĢladı. Üç 

Elma Bey uyandı. Can sıkıntısıyla doğruldu. Penceresinin dıĢarısında bilir misiniz 

kimi gördü? Kızıl Burun periyi. Peri kendisine bazı iĢaretler yapıyordu. 

Üç Elma Bey: 

- Kimdir o? Bu saatte ne istiyorsunuz? 

Peri: 

- Pencereyi açınız. Hızlı bağırmayınız.  

Üç Elma pencereyi açtı. Yedi kat yerin dibindeki hazinelerin tılsımını elinde 

tutan Kızıl Burun Peri içeriye girdi. Elinde bir fener tutuyordu. Peri Üç Elma Bey‟e 

dedi ki: 

- Size mühim bir Ģey söyleyeceğim. DüĢmanınız olan BaykuĢ Hanım size 

büyük fenalıklar yapmaya muktedirdir.  

- Peki, ne demek istiyorsunuz? 

- ġunu demek istiyorum ki sizden intikam almak istiyor. Hoca hanım 

yeğenine bundan bahsederken Karga Bey iĢitmiĢ. Ġntikamı da bu gece alacaktır.  

Üç Elma Bey: 

- Ne ala. Bekliyorum gelsin. O beni korkutamaz ki! 

Bu esnada Kızıl Burun: 

- Sus, dedi ve önüne bir baĢ yastığı koydu. 

Peri: 

- Galiba biri geliyor, dedi.  

Üç Elma Bey dinledi. Dalların çatırtısından ve yaprakların hıĢırtısından 

baĢka bir Ģey duymadı. Cesur olmaya gayret etti. Fakat bütün bunlara rağmen iĢittiği 

korkunç sesler karĢısında titremekten kendisini alamadı. 

- Hu hu hu kuur, hu hu hu kuur, hu hu hu kuur! 

Üç Elma Bey hafif bir fısıltı ile: 

- Acaba bu bir cadı mı? Diyebildi. Bütün azası tir tir titriyordu.  
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Peri: 

- Hayır hayır. Bu baykuĢ hanımdır, dedi.  

Üç Elma Bey: 

- O ne tuhaf, diye kahkaha ile güldü. Artık kendinde korku namına bir Ģey 

kalmamıĢtı. Üç Elma Bey pencerenin kenarına geldi. Oradan baykuĢ hanımın 

korkunç sesini duydu: 

- Ben fena huylu çocukları terbiye etmeye geldim 

Fakat BaykuĢ Hanım henüz sözünü bitirmemiĢti ki boynundaki Ģalından 

çekildiğini hissetti. Evvela pencerenin kenarına çekildi. Sonra da yatağın ortasına 

düĢtü.  

Çocuk Dünyası, I(7), 13 Kânunusani 1327, s.9- 10. 

- 4- 

Peri elindeki feneri BaykuĢ hanımın gözlerinin önüne kadar getirdi. Zavallı 

o kadar korkmuĢtu ki! ÇivilenmiĢ gibi olduğu yerde kaldı.  

Üç Elma Bey baykuĢun bu haline acıdı. Ona doğru ilerleyerek: 

- Size karĢı yaptığım kusurlardan dolayı affımı rica ediyorum, dedi.  

BaykuĢ hanım kulaklarına inanamıyordu. Bu sözlere ĢaĢırmıĢ kalmıĢtı.  

Peri dedi ki: 

- Üç Elma Bey yaramaz değildir. Yalnız Ģakayı çok sever. ĠĢte bu kadar.  

BaykuĢ Hanım: 

- Doğrudur. Ben de onu memnuniyetle affettim. Artık tekrar mektebe 

gelebilir, dedi. 

Ertesi gün çocuklar mektepten çıkarken büyük bir iĢe niyet ettiler. BaykuĢ 

hanımın küçük hemĢiresi epeyce zamandan beri kaybolmuĢtu. Hepsi bunun devin 

sarayında hapsolduğunu biliyorlardı. Saray çok uzaklarda bir tepe üzerinde 

gözüküyordu. BaykuĢ hanımın hemĢiresini kurtarmak için aralarında karar verdiler. 

Üç Elma Bey‟in idaresinde büyük bir cesaretle yola çıktılar. Bir hayli yürüdüler. Üç 

Elma Bey çok acele ediyordu. ArkadaĢları bir türlü ona yetiĢemiyorlardı. Nihayet 

onu gözden kaybettiler. Üç Elma Bey tek baĢına saraya eriĢti. Artık akĢam olmuĢtu. 
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YavaĢça kapıyı çaldı. Genç bir baykuĢ kapıyı açtı.  

Üç Elma Bey: 

- Siz baykuĢ hanımın hemĢiresisiniz değil mi? Ben sizi kurtarmaya geldim. 

- Fakat ben gitmeye cesaret edemem. Dev iki dakikada bizi yakalar.  

Üç Elma Bey: 

- Devi de göreceğiz, dedi. YavaĢça devin odasına girdi. Dev derin bir 

uykudaydı. Üç Elma Bey‟in gözüne bir ip iliĢti. Bununla devin bacaklarını sıkıca 

bağladı. Sonra Bayat‟ın elinden tuttu. Kaçıp kurtuldular. BaykuĢ Hanımın evine 

gelinceye kadar dakika bile durup dinlenmediler.  

BaykuĢ Hanım: 

- Siz hakikaten pek cesur bir çocuksunuz. Pek çok yoruldunuz. Geliniz Üç 

Elma Bey, dedi.  

Sonra onu kollarından tutarak yavaĢça kendi tüyünden yapılmıĢ yatağına 

koydu. Üç Elma Bey orada çabucak uykuya daldı. Uyandığı zaman kendisini örgü 

ören büyükannesinin yanında gördü. Fevkalade ĢaĢırdı kaldı. 

- Beni nasıl bulabildiniz büyükanne? Diye ĢaĢkın ĢaĢkın sordu. 

- Sen ihtiyar niĢanın kovuğunda uyuyordun. Çehren o kadar yorgun bir 

haldeydi ki seni kucağıma aldım. Kendi yatağıma getirdim.  

- Büyük anneciğim ben kaybolalı kaç sene kadar oluyor?  

Büyükanne yavaĢça güldü: 

- Oh, dedi. O kadar uzun zamanlar geçti ki doğrusu ben hesabını unuttum, 

yavrum. 

Çocuk Dünyası, I(8), 20 Kânunusani 1927, s.9- 10 

5.1.115. Atlı Periler 

Zengin bir çiftçi vardı. Bunun birçok tayları vardı. Bir gün çiftçi büyük 

oğluyla beraber tayların bulunduğu çayırlığa gitti. Ġçlerinden birkaç tay alıp pazarda 

satmak istiyordu. Fakat tayların hepsini tembel tembel uyuklar bir halde buldu. Hepsi 

de bütün gece koĢmuĢ ve dermansız kalmıĢ gibiydi. Çiftçi ĢaĢırdı. Sonra bir de baktı 

ki her tayın uzun yelesi örülmüĢ. Çiftçi yaramaz çocukların taylarına bindiklerine ve 
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onları bu hale getirdiklerine hükmetti.  

- Artık bunları alıp çarĢıya götürmede bir fayda yok. Çünkü hepsi yorgun. 

Bunları piyasaya çıkaracak olursak bir Ģey kazanamayız, dedi. 

O gece çiftçi eline kalın bir sopa aldı. Çayırın bir kenarındaki çalılıktan 

etrafı gözetmeye karar verdi. Ay bütün parlaklığıyla etrafı aydınlatıyordu. Çok 

geçmeden ihtiyar çiftçi derin bir uykuya daldı. Uyandığı zaman ortalık ağarmıĢtı. 

Yine bütün taylar sabaha kadar çalıĢmıĢ gibi yorgundu. 

Çiftçinin üç oğlu vardı. Büyük oğlu ile ortanca oğlu babalarından yevmiye 

alırlardı. Fakat altın saçlı, mavi gözlü küçük oğlu hepsinden fazla çalıĢtığı halde 

kendisine bir Ģey verilmezdi. Ġhtiyar çiftçi evine döndüğü zaman oğullarını 

toplayarak hepsine tayların halini anlattı.  

Büyük oğlu: 

- Baba artık sen ihtiyarlamıĢsın. Ben bu akĢam giderim. Yaramaz çocukları 

yakalar, hepsini terbiye ederim, dedi. 

Fakat o da babasından fazla bir Ģey yapamadı. O da uyumuĢ sabahleyin 

uyandığı zaman bütün tayların köpük saçtığını görmüĢtü. Büyük oğlan tayların 

baĢına ne geldiğini anlayamadan döndü. Ertesi gece ortanca çocuk nöbet bekledi. 

Fakat o da uyudu. Üçüncü gece küçük oğlu: 

- Bu akĢam ben giderim, dedi.  

Ağabeyleri: 

- Sen mi? Dediler. Bizim yapamadığımız iĢi sen mi baĢarabileceksin? Hadi 

tarlaya git de lahanalara bak! 

Küçük: 

- Hayır, dedi. Ben de gideceğim fakat bir Ģartla. Muvaffak olursam bana izin 

vereceksiniz, kalkıp dünyayı dolaĢacağım. Bir Ģey kazanmaya çalıĢacağım. 

Büyük ağabeysi onunla alay etti: 

- Zavallı, dedi. Neler yapacak. Taylara binenleri yakalayacak, dünyayı 

dolaĢacak, paralar kazanacak. Daha neler de neler yapacak. Sen yabancı 

memleketlerde yapsan yapsan elini uzatarak dilenirsin. 

Babaları: 
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- Oğlum, dedi. Muvaffak olursan git. Fakat benden beĢ para bekleme. Hatta 

sana bir elbise falan vereceğimi de zannetme! 

Ortanca oğlan: 

- Gidersen çabuk dönersin. Nafile yorulma, dedi. 

Hâlbuki küçük akıllı bir çocuktu. DüĢündü. Sonra bütün gün uyudu. AkĢam 

olunca uyandı. Ceplerini Ģeker parçaları ve elmalarla doldurdu. Sonra kalktı, çayıra 

gitti. Bütün taylar onu tanır ve severlerdi. Hepsi de etrafına toplanmıĢtı. Cebinden bir 

ipek yumak çıkardı. Bunu tayların yelelerine üleĢtürdi. Sonra tayların her birine birer 

parça Ģeker verdi. Hepsini okĢadı. Böylece geceyi yarıladı. Nihayet çalılığa girerek 

bir elma aldı, yemeye baĢladı. 

Derken uzandığı yerin yakınında bir hıĢırtı duydu. Baktı. Ürken bir tavĢan 

gördü. TavĢan küçüğün bakıĢlarına cesaretlenerek kendisine yaklaĢtı. Hatta kendini 

okĢattı. Tuhaf tuhaf hayvanlar ve kuĢlar yanından geçti, uçtu. Burada görülecek ve 

iĢitilecek o kadar çok Ģey vardı ki küçük ömründe bu kadar uyanık ve bu kadar 

dikkatli olduğunu hissetmemiĢti. Birden bire bir hıĢırtı bir patırtı koptu. Kahkahalar 

ve ayak sesleri duyuldu.  

Küçük: 

- ĠĢte geldiler, dedi. Hakikaten bir sürü acayip kıyafetli çocuklar gelmiĢti. 

Çocuk Dünyası, I(5), 30 Kânunuevvel 1926, s.12- 13. 

- 2- 

Küçük bu cüceleri görünce gözleri açıldı. Dünyada ne kadar mücevher varsa 

hepsinin canlandığını zannetti. Bu cücelerin kimisi zümrüt, kimi yeĢil, kimi altın gibi 

sarı, kimi yakut gibi kırmızı kimi de firuze gibi mavi renkli bir Ģey giymiĢlerdi. 

Küçüğün gözleri o kadar kamaĢtı ki bir müddet çayıra niçin geldiğini 

unuttu. Fakat çabucak kendine geldi. YavaĢça güldü. Sonra ıslık çalarak çalılıktan 

çıktı. Bütün taylar küçüğün ıslığını duyar duymaz onun etrafına toplandılar. Cüceler 

tayları koĢturmak için ne yaptılarsa hepsi boĢuna gitti. Taylar küçüğün elinden birer 

parça Ģeker daha ümit ediyor ve efendilerinin etrafında sımsıkı toplanıyorlardı. 

Periler tayların sırtlarından inmek istediler. Hâlbuki ellerinin ve ayaklarının ipek 

tellere takıldığını gördüler.  
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Periler: 

- Aman bizi serbest bırak, diye bağrıĢtılar. Küçük bunlara bakarak güldü. 

Bir müddet böyle bakıĢtılar. Nihayet perilerde gülmeye baĢladılar. Ġçlerinden biri: 

- Ne güzel, ne yakıĢıklı bir çocuk, dedi.  

Biri de: 

- Çok nazik bir çocuğa benziyor. Bakınız taylar onu ne kadar seviyor! 

Bir baĢkası: 

- Çocuk çok cesur bir çocuk. Bakınız bizi nasıl yendi, dedi. 

Bir baĢkası da: 

- Küçük bey, biz sana bir Ģey yapamayacağız. Çünkü sen kendi toprağının 

üstündesin. Sen bizi yendin. Gel bizi Ģafak sökmeden bırak da sana periler 

memleketinden ne istiyorsan onu getirelim, dedi. 

Küçük: 

- Peri memleketinde atlar var mı? Dedi. 

Perilerden biri: 

- evet. Hepsi süt gibi beyaz yüzlerce atımız var.  

Küçük: 

- Öyleyse bana bir beyaz peri atı, bir kırmızı esvap, beyaz tüylü bir Ģapka, 

bir kılıç bir kese de altın getiriniz.  

- Beni salıver de getireyim. 

Küçük hemen o periyi salıverdi. Peri birdenbire kayboldu. Bir dakika 

geçmemiĢti ki bütün takımları gümüĢten bir süt gibi beyaz bir at getirdi. Atın 

üzerinde altın ile iĢlenmiĢ kırmızı bir esvap, beyaz tüylü bir Ģapka ve muhteĢem bir 

kılıç vardı. At küçüğü görünce kiĢnedi. Küçük de onu okĢadı. Sonra kırmızı esvabı 

giydi. Cebinde bir kese altın vardı. Beyaz tüylü Ģapkasını baĢına geçirdi. Kılıcını 

taktı. Sonra perilere döndü: 

- ġimdi hepinizi salıvereceğim. Fakat bana söyleyiniz sizin memleketinizde 

böyle güzel atlar var da niçin bizim taylarımıza dokunuyor ve onları yoruyorsunuz? 
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Perinin biri: 

- DeğiĢiklik olsun diye, dedi.  

Küçük: 

- Öyleyse size daha hoĢ bir değiĢiklik göstereyim. Bir daha taylarımıza 

dokunmayacağınıza söz verirseniz size anlatırım. 

Periler: 

- Aman anlat! Bir daha dokunmayacağız, dediler.  

Küçük anlattı: 

- ġu koca ağacı görüyor musunuz? Orada bir sürü baykuĢ yaĢar. Bunlar 

bütün gün uyurlar. Geceleyin uçarlar. Tam bunlar uçmaya baĢladıkları zaman 

yuvalarına giriniz. BaykuĢlar çok uçarlar. Onların sırtlarına bininiz ve yüksekten 

bütün dünyayı seyrediniz. BaykuĢların sırtında dağların tepelerine yükselir, yıldızlara 

daha fazla yaklaĢırsınız. Gecenin bütün sırlarını temaĢa edersiniz. 

Cücelerden biri: 

- Çok doğru, dedi. Yarın gece baykuĢların sırtına bineriz.  

Küçük bütün perileri serbest bıraktı. Periler de gittiler. ġafak sökerken çiftçi 

ve oğulları geldiler. Bütün tayların bir beyaz at etrafında otladıklarını atın sırtında 

Ģanlı bir yiğidin bulunduğunu gördüler ve hayret ettiler. Ġhtiyar dikkat etti: 

- Yahu, bu bizim küçük, dedi. Üçü de küçüğün hikâyesini açıkağızla 

dinlediler. Küçük son söz olarak: 

- Artık gidebilirim, dedi. Kendime bir iĢ ve bir eĢ bulacağım. 

KardeĢleri ona haset ediyorlardı. Nihayet büyük oğlan: 

Canım periler sözlerini tutmazlar, yine gelirler. Biz de istediğimizi alırız, 

dedi.  

Ġkisi de nice geceler beklediler, beklediler fakat periler gelmedi. 

Çocuk Dünyası, I(6), 6 Kânunusani 1926, s. 11- 12. 
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5.1.116. Kar Baba 

Kar Baba: 

- Aman ne tatlı bir soğuk var, diyordu. Bütün vücudum keyfinden çıtırdıyor. 

Oh ne de güzel kar ile esiyor. Ömrümde hiç böyle iyi hava görmedim. Yalnız Ģu 

parlak Ģey fena halde canımı sıkıyor. Suratıma neden böyle dik dik bakıyor bilmem. 

Aklı sıra gözlerimi mi kamaĢtıracak? ĠĢte ben de ona gözlerimi kırpmadan 

bakacağım. 

GüneĢten bahsetmek istiyordu. Göz yerlerine yerleĢtirilmiĢ olan kömür 

parçalarını kımıldatmadan öyle durdu. Ağzı eski bir bahçe tarağından yapılmıĢtı. 

Onun için babacan, mütemadiyen sırıtıyordu. 

Kar Baba kızakların patırtısı, gülüĢerek kartopu oynayan çocukların 

çığlıkları arasında doğmuĢtu. Ġlk iĢittiği sözde: 

- Yuhaaa! Kardan adama bakın, narası olmuĢtu.  

GüneĢ battı hemen öte taraftan ay doğdu ve mavi gökte parıldadı: 

- ĠĢte yine o yuvarlak Ģey, dedi. Fakat bu sefer arkamdan bakıyor. Neyse 

haddini bildirdim de terbiyesizlikten vazgeçti. Aydınlığını da azalttı. ġimdi rahatsız 

olmuyorum. Yalnız bir Ģey tuhafıma gidiyor. Bu yuvarlak gökte nasıl dolaĢıyor? Ben 

yerimden kımıldanamıyorum. Ah elimden gelse hemen gider kızak kayardım. ġeytan 

çocuklar ne de güzel oynuyorlar.  

Avlunun köĢesinde bağlı olan köpek: 

- Vay vay, diye havladı. Zavallı hayvan evden kovuldu kovulalı nezleden 

kurtulamıyor. Onun için hav diyecek yerde vay diye bağırıyordu. GüneĢ sana 

yakında yürümeyi de öğretir. KoĢmayı da. Senin gibi çoklarını gördüm, vay! Hepsi 

de gürültüye gitti. 

Kar Baba: 

- Laflarını anlamadım arkadaĢ, diye cevap verdi. Eğer Ģu yuvarlağın bana 

yürümeyi öğreteceğini söylemek istiyorsan ĢaĢarım aklına zavallıya bir defa dik dik 

baktım. Korkusundan sıvıĢtı. ġimdi yüzüme bile bakamıyor.  

- Daha dün doğduğun nasıl da belli! Ağzındaki pipoya bakanlar seni yaĢlı 

baĢlı bir Ģey zanneder. ġimdi gördüğün Ģey Ay‟dır. Demin bakana da GüneĢ derler. 
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O yarın yine doğacak. Sözüme inan. Bir gün seni Ģu hendeğe kadar koĢturacaktır. 

Zannedersem o gün pekte uzak değil. Galiba hava değiĢiyor. Arka sol bacağımın 

romatizma ağrıları yine tuttu. Aman aman ne de fena karıncalanıyor. Vay vay! 

Köpek samandan yatağında üç defa döndü ve yattı. 

Kar Baba: 

- Ne budala Ģey, diye homurdandı. Laflarını anladımsa canım çıksın. Yalnız 

zannedersem GüneĢ bana pek düĢman gözüyle bakıyor. Kendimi sakınmalıyım.  

Hakikaten hava değiĢti. Fakat ısınmadı. Sabaha karĢı ortalık koyu bir sisle 

örtüldü. Arkasından buzlu bir rüzgâr her tarafı dondurdu. GüneĢ doğunca her yer 

parıl parıl parladı. Ağaçlar beyaz dallarını uzatıyor rüzgâr estikçe ufacık kıvılcımlar 

gibi kar parçacıkları dağıtıyorlardı. Ovalar yakut, elmas, zümrüt parıltılarıyla göz 

alıyordu. Bir genç kız niĢanlısıyla gezmeye çıkmıĢtı. Etrafa doya doya baktı. Sonra: 

- Ah ne güzel, diye bağırdı. Artık yazı aramıyorum. Böyle güzel manzara 

baharda bile görülemez.  

NiĢanlısı: 

- Hele Ģu maskaraya bak, dedi. Piposu da yansa büsbütün adama benzeyecek 

Ġkisi de kahkaha ile güldüler. Sonra uzaklaĢtılar. Ayaklarının altında kar 

ezilirken niĢasta gibi gıcırdıyordu. Kar baba köpeğe: 

- Bunlar kimdir? Diye sordu. Pek fena adama benzemiyorlar. Fakat biraz 

terbiyeleri kıt. Sen bunları tanıyor musun? 

- Nasıl tanımam! Her gün beni okĢarlar. Karnımı doyururlar. Babamı 

ısırırım da onlara dokunmam. Bu hanım evin kızı, yanındaki de niĢanlısıdır. Yakında 

Ģu yukarıdaki eve taĢınacaklar. Umarım ki beni de beraber götürürler.  

- Yukarı ki ev mi? Ben ev falan görmüyorum. Herhalde arka tarafımda 

olacak. Yalnız bir Ģeyi merak ediyorum. Bunlar bizim gibi doğma büyüme kibar 

mıdırlar? 

- Amma saçmalıyorsun ha! Onlar efendi cinsindendir. Daha dün doğduğun 

nasıl da belli. Bu kadarcık Ģeyi bile anlamıyorsun. Ben neler gördüm neler. Her vakit 

böyle soğukta titremezdim. Vay vay! 

Çocuk Dünyası, I(8), 20 Kânunusani 1927, s.3- 4. 
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Soğuk sevilmeyecek bir Ģey mi? Boynundaki zincirden Ģikâyet etsen hakkın 

var. ġıngırtısı bayağı sinirime dokunuyor. Neyse bunu geçelim. Bana biraz hayatını 

anlatsana! 

- Vaf! Vaf! Vaktiyle küçücüktüm. O zaman beni herkes okĢar severdi. Evin 

en güzel odalarında efendilerimle beraber oturur sırmalı kadife koltuklarda yan gelir, 

uyku kestirirdim. Evin kızları bana bayılırlardı. Her vakit yavrum, kuzum diye beni 

öperlerdi. Bir gün artık büyüdüğümü söylediler ve kȃhya kadının odasına yolladılar. 

Burası evin alt katındaydı. Bak Ģu pencereden içerisi görünüyor ya iĢte orası. 

Kadıncağız beni çok seviyordu. Vakıa odası pek süslü değildi. Fakat çocukları uslu 

melek gibi yavrulardı. Beni mıncıklamıyorlardı. Her gün sobanın yanına uzanır, 

keyif çatardım. Ah o zamanları ne kadar arıyorum. Hala bazı geceler rüyamda o 

sıcacık sobayı görürüm. Vaf! Vaf! 

- Bu soba nasıl Ģeydir kuzum? Bana benzer mi? 

- Nerede! Dünyada sana hiç benzemeyen bir Ģey varsa odur. Bir defa karga 

gibi siyahtır. Boynunda bakır bir çemberi vardır. Boyuna odun yer. AteĢ püskürür. 

Hem anlatmaya lüzum yok. Bak pencereden görünüyor. Ah benim sevgili sobacığım! 

Kar Baba evin içinde parlak, temiz ve ağzından alev çıkaran bir Ģey gördü. 

Kendi kendine bunun mutlaka kibar bir hanım olduğuna hükmetti. Köpeğe: 

- Sonra neden soba hanımdan ayrıldın? Diye sordu.  

Köpek: 

- Mecbur oldum, diye uludu. Evin en küçük çocuğu ele avuca sığmaz bir 

yumurcak kemiğimi kaptı. Ben de onu hart! Diye ısırdım. Avaz avaz bağırdı. O 

günden beridir beni buraya bağladılar. Artık gelip almıyorlar. Güzelin sesim kısıldı. 

Bak ne fena havlıyorum. Vaf! Vaf! Ġhtiyar ve romatizmalıyım. Fakat talihimi yine 

seninle değiĢmem. 

Artık Kar Baba köpeği dinlemiyordu bile. Birkaç dakikadan beri gözleri 

sobaya dikilmiĢti. Birden: 

- Ah! Diye bağırdı. Ne olurdu bir kerecik Ģu odaya girsem ve soba ile 

ahbapça Ģöyle baĢ baĢa konuĢsam. Köpek gülmekten katıldı: 
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- ĠĢte dünyada olmayacak bir Ģey! Dedi. Hem o odaya girer girmez baĢına 

ne gelir bilirmisin? Ah gençler hep böyle olmayacak hülyalara kapılırlar. 

Kar Baba aldırmadı. Bütün gün sobaya baktı durdu. Gece oldu. Soba 

yandıkça yine bir ıĢık pencereden göğsüne vuruyordu.  

Kar Baba: 

- Ah! Diye bağırdı. Bu kadar saadet çoktur. Ben artık ölmeliyim. 

Gece uzun sürdü. Soba görünmez olmuĢtu. Kar Baba tipinin, boranın altında 

hep onu düĢündü. Ertesi sabah pencere buz çiçekleriyle örtülmüĢtü. Sobayı görmek 

mümkün olamadı. Köpek: 

- Sana acıyorum, diye söylendi. Ömrünü böyle kuruntularla geçireceğine 

biraz sonunu düĢün. Vaf! Yine hava değiĢiyor. Bu sefer de sağ bacağım ağrımaya 

baĢladı. Vaf! Vaf! 

Buzlar çözülmeye baĢladı. Ortalık ısındı. Kar Baba yavaĢ yavaĢ zayıfladı. 

Fakat hiç sesini çıkarmadı. Gözleri sobasına dikili öyle damla damla eridi. Bir sabah 

büsbütün yok oldu. Yerinde ne kalsa beğenirsiniz? Eski bir kömür kovasına dikilmiĢ 

bir süpürge sapı! Çocuklar bunların etrafına karları yığarak adam biçimine 

koymuĢlardı.  

Köpek: 

- ġimdi anladım, dedi. ĠĢte bu kömür kovası karnında olduğu için sobayı o 

kadar seviyormuĢ. Zavallı! Vaf Vaf! 

Kardan adamı yapan çocuklar Ģimdi el ele tutuĢarak: 

- Bahar geldi! Bahar geldi! Diye zıplıyorlar. Ormanda öten guguk kuĢu da: 

- Geldi, geldi! Diye tekrarlıyordu. Artık Kar Baba‟yı köpek bile hatırlamadı. 

Çocuk Dünyası, I(9), 27 Kânunusani 1927, s.1- 2. 

5.1.117. Susana’nın Altın Pabuçları 

Binlerce sene evvel Nineva Ģehrinde Susana isminde bir kız vardı. Susana 

Ninava‟nın en zenginlerinden birinin kızıydı. Fakat küçüklüğünden beri fena kalpli 

bir üvey anne elinde kaldığından mesut olamıyordu. Bu kadın Susana‟ya daima kaba 

muamele eder ona evin en ağır iĢlerini gördürürdü. Yırtık, kirli esvaplar giydirir, 

sabahtan akĢama kadar mutfaktan dıĢarıya çıkartmazdı. Çanakları temizletir, 
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çamaĢırları yıkatırdı. Bununla beraber Susana‟nın her gün garip bir sevinçle ve 

neĢeyle bir iki dakikası olurdu. O da öğle yemeği için ocakta kaynayan tencerenin 

içinden geliyormuĢ gibi: 

Küçük kız küçük kız, dinle beni! 

Sabır ve sebat kurtaracak seni! 

Diye bir ses duymasıydı. O zaman Susana‟nın dudaklarında hafif bir 

tebessüm görülürdü. Yüzünü sesin geldiği tarafa çevirir, tencereyi kendine bakan ve 

tebessüm eden güzel bir çehre Ģeklinde görürdü. Ona daha dikkatle bakmak için biraz 

yaklaĢtığı vakit tencereyi eski halinde bulurdu. Kalbine garip bir sevinç veren bu 

halin tesiriyle dalgın bir iki dakika geçirmeden ekseriya tencere taĢar, o sırada gelen 

üvey annesinden de güzelce bir dayak yerdi. 

Nihayet zavallı Susana‟nın mahzun olduğu günlerden biri geldi. Nineva 

hükümdarı büyük bir zaferden dönmüĢtü. ġehrin muhtelif yerlerine birçok zafer 

takları kurulmuĢtu. En önde muzaffer hükümdar, arabasında olduğu halde Ģehre 

girecek, arkasında güzel parçalar çalan çalgıcılar gelecek, bunları binlerce asker ve 

esirler takip edecekti. Böylece Ģehrin büyük caddesinden geçilerek saraya 

gelinecekti. Kral sarayda büyük bir ziyafet verecek, sabaha kadar herkes eğlenecekti. 

Zavallı Susana diğer iki üvey hemĢiresinin saraydaki ziyafete gitmek için 

sevinçle hazırlandıklarını boynu bükük, gözleri yaĢlı olarak seyir ederken “Ah Ģu 

alayı hiç olmazsa uzaktan bir görsem” diye düĢünüyordu. 

Biraz sonra anası, babası, kız kardeĢleri hükümdarın davetine gittiler. 

Arkadan efendilerinden izin alan bütün hizmetçilerde çıktılar. Koca evde tek baĢına 

kalan zavallı Susana “Bari kimseye gözükmeden ben de kapıdan seyredeyim.” 

diyerek bahçeye çıktı. Epey zamandan beri görmediği çiçekleri görür görmez bir 

sevinç duydu. Uzaktan gelen çalgı sesleri onu bir an evvel sokağa bakmak için 

koĢturttu.  

Sokak kapısına doğru giderken bahçenin diğer tarafından kanatlı korkunç 

bir boğaya binmiĢ ne güzel bir kadının yavaĢ yavaĢ kendine doğru geldiğini gördü. 

Susana korkusundan olduğu yerde durdu. Titremeye baĢladı. O anda uzaktan gelen 

çalgı sesleri ona Ģöyle söylüyormuĢ gibi geliyordu: 

Küçük Susana, sevin sevin 
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Çektiklerin sonuna erdi 

Seni mesut etmek için 

Bu atlı hanım gökten indi. 

Bu ses Susana‟nın kulağına o kadar tatlı geliyordu ki bir anda korkusu zail 

oldu. Genç hanımın yüzüne hayretle baktı. Yabancı: 

- Kızım korkma! Dedi. 

- Fakat siz kimsiniz? Nereden geliyorsunuz? 

- Evet, kızım. Beni tanımamakta haklısın. Ben buranın çok eski kraliçesi 

Semiramis‟im.  

O zamanlar Nineva halkı kraliçe Semiramis‟in bir güvercin Ģekline girip 

göklere uçtuğuna ve bir daha geri gelmediğine inanıyordu.  

Semiramis: 

- Susana, dedi. Siz de saraydaki eğlentiye gitmek istiyor musunuz? 

- Ah mümkün olsa çok menün olacağım.  

- Öyleyse en iyi elbiselerinizi giyiniz.  

- Çok müteessirim ki bu sırtımdakilerden baĢka yok. Bunlarda o kadar pis ki 

bir hükümdar sarayına yakıĢmaz. 

Bundan sonra Semiramis elindeki altın halkayı sallayarak: 

Güzel kostümler, beyaz inciler 

YeĢil zümrütler, kızıl yakutlar 

Susana çabuk süslensin 

Her gören parmak ısırsın 

Dedi. Derhal Susana kendisini gayet kıymettar bir elbise içinde buldu. 

Parmaklarında yüzükler, kollarında bilezikler, baĢında pırıl pırıl parlayan bir taç 

vardı. 

Semiramis etekliğinin cebinden bir çift altın pabuç çıkararak Susana‟ya 

verdi. “Bunlar Mısır‟dan geldi.” dedi. Ay doğmadan eve dönmesini tembih etti. Aksi 

takdirde giydiği ve takındığı bu güzel Ģeylerin kaybolacağını söyledi. Sonra uzun 
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boyunlu bir vazoya elini dokundurarak onu muhteĢem bir araba haline soktu. 

Altındaki korkunç hayvanında alnını okĢayınca derhal kanatları kaybolarak gayet 

güzel bir at oldu. Bunu arabaya bağladı. Susana‟ya arabaya binmesini söyledi. 

Susana da Semiramis‟in tembihlerini tutacağını vaat ederek Ģen Ģatır saraya doğru 

arabasını sürdü. Kapıcılar Susana‟yı görünce “Küçük prenses geldi.” diye içeriye 

haber verdiler. Yüzlerce hizmetçi Susana‟yı karĢılamaya koĢtu. Onu sarayın en iyi 

yerine götürüp oturttular. Her türlü ikramı yaptılar. 

Susana farkında olmadan epey vakit geçti. Pencerenin kenarına konan beyaz 

bir güvercin Susana‟ya Semiramis‟in tembihlerini hatırlattı. Hemen yerinden kalktı. 

Kapıya koĢtu. Fakat artık iĢ iĢten geçmiĢti. Ay doğmuĢ, bir anda elbiseleri 

kaybolmuĢ, eski yırtık paçavralar içinde kalmıĢtı. Yalnız ayağında altın pabuçların 

bir teki duruyordu. Hükümdar o kadar çok hiddetlendi ki kapıcılarıyla 

hizmetkârlarından birçoğunun vazifelerini yapmadıkları için idam edilmesini emir 

etti. O zamanlar hatta yakın vakte kadar padiĢahlar istediklerini kimseye sormadan 

asar, keserlerdi. Hâlbuki bu zavallılar masumdu. Onlar Susana‟yı paçavralar içinde 

görünce biraz evvelki prenses olduğunu nasıl tanısınlar? 

Bereket versin Semiramis bu zavallıları kurtardı. Tam idam edilecekleri 

sırada meydana bir sürü güvercin gelerek her biri bir adamın baĢına kondu. Bunu 

gören hükümdar Semiramis‟in bu adamları himaye ettiğini anlayarak onları affetti. 

Mamafih hükümdarın kederi zail olmadı. NeĢesi kaçtı. Ziyafetten hiçbir Ģey anlamaz 

oldu. Can sıkıntısıyla odasına giderek yattı. Biraz sonra rüyalı bir uykuya daldı. 

Rüyasında Susana‟nın altın pabucunu gördü. Koydukları çekmeceden çıktı. Yerde 

sandalyelerin üstünde sıçramaya baĢladı. Sıçradıkça: 

Ben bir tane değilim 

Nerede arkadaĢım? 

Çabuk isterim onu 

Götür ona sen beni 

Zavallı Ģimdi yalnız 

Ağlıyor benim için 

Her yerde arayınız 

Emri Semiramis‟in 
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Diyordu. Hükümdar uyanır uyanmaz akıllı hocalarına rüyasını tabir ettirdi. 

Onlar prensesin Ģehirde saklı olduğunu söylediler. Her tarafı bir hafta sıkı sıkıya 

aradılar. Susana‟yı bulamadılar. Zavallı Susana o sırada eskisi gibi mutfaktan 

dıĢarıya çıkamıyordu. Bir hafta sonra hükümdar baĢka bir çara buldu. En iyi 

adamlarından üç tanesini ayırarak altın pabucu bunlara verdi. ġehirde zengin, fakir, 

güzel, çirkin kim olursa olsun herkese giydirmelerini emir etti. Adamlar Susana‟nın 

evine de geldiler. Üvey annesi Susana‟nın pabucu giymesine mani olmak istiyordu. 

Fakat hükümdarın adamları muhakkak giyeceğini söylediler ve onun ayağına da 

tecrübe ettiler. ġüphesiz altın pabuç Susana‟nın ayağına tıpa tıp geldi. Bunu görenler 

hemen hükümdara müjdeye koĢtular. Hükümdar sevincinden arabasına binerek doğru 

Susana‟nın evine geldi. Susana‟yı pis, kirli bir halde görünce az kalsın Ģüpheye 

düĢüyordu. Bereket versin o sırada Susana‟nın baĢına konup hemen kalkan bir 

güvercin Susana‟yı ziyafetteki haline soktu. 

Hükümdar Susana‟yı derhal tanıdı. Babasının iznini alarak arabasına 

bindirdi. Halkın “Prenses bulundu!” avazları alkıĢları arasında saraya geldiler. 

Bundan sonra Susana sarayın hakiki bir prensesi oldu. 

Çocuk Dünyası, I(8), 20 Kânunusani 1927, s.11- 12. 

5.1.118. Salyangoz Kabuğu 

Vaktiyle periler bir bahçede büyük bir balo veriyorlardı. Perileri menün 

etmek için bütün çiçekler, böcekler baloda kendine bir hizmet bulmuĢlardı. Çiçekler 

saplarından aĢağı doğru eğilerek bol bol kokularını döküyorlar, bülbüller nameleriyle 

balonun ahengini temin ediyorlardı. Bir ay ıĢığı olmasına rağmen binlerce ateĢ 

böceği de karanlık kuytu yerleri aydınlatıyorlardı. 

Bilhassa o gece mehtap o kadar güzeldi ki bütün periler bundan çok 

memnun olmuĢlar, hiç sabah olmasını istemiyorlardı. Zavallı periler güneĢi hiç 

sevmezlerdi. Çünkü güneĢ onların gözlerini kamaĢtırır, etrafı göremez olurlar. 

Periler, böylece dans edip dururlarken birdenbire davul gürültüsü gibi bir 

ses iĢittiler. Bu sabah getiren bey (horoz) kukurikusuydu. Sabah olduğunu etrafa ilan 

ediyordu. Ta uzaklarda sema kızıllaĢmaya bile baĢlamıĢtı. Neredeyse güneĢ bile 

doğacaktı. Genç perilerden bazıları dansa devam edilmesini istiyorlardı. Bereket 

versin ihtiyarlar mani oldular. Kral da askerlerini ve maiyetini toplayarak kraliçenin 

yanına geldi. Saraya dönüleceğini bildirdi. Kraliçe gitmek taraftarı değildi. 
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- Dans bittiği için çok müteessirim, dedi. Bu gece ne kadar mesuttum. 

Kral cevap verdi: 

- Ben de çok müteessirim. Ne yapalım her Ģeyin bir nihayeti var. Yarın gece 

yine dans ederiz. 

Kraliçenin yerinden kımıldanmak istemediğini gören kral: 

- Rica ederim geliniz. Diye bağırdı. Ortalık epeyce aydınlandı. Neredeyse 

güneĢ doğacak. Sonra sarayımızın yolunu bulamayacağız. 

- Oh bıktım artık bu saraydan. Ben bu bahçede kalmak istiyorum. Burası 

oradan bin kat güzel. 

Kral ne yapacağını ĢaĢırmıĢtı. Aynı zamanda kraliçeyi çok sevdiğinden onu 

incitmek istemiyordu. Gündüzün her tarafta insanlar dolaĢır. Bir insan ne kadar iyi 

olsa bile perilere fenalık etmeden duramaz. Çünkü insan perileri göremediği gibi 

perilerde gözlerinin kamaĢması sebebiyle insanlardan kaçarlar.  

Nihayet kral: 

- Burada katiyen kalamayız, dedi. Bütün tebamız bizi sabırsızlıkla bekliyor.  

- Onlar gitsinler. Ġsterseniz siz de gidiniz. Ben burada kalacağım.  

Kral düĢünüyor ne yapacağını bilemiyordu. O sırada zabıtlardan biri 

imdadına yetiĢti. Bir adım ileri atarak krala: 

- Müsaade eder misiniz? Bir teklifim var. 

Kral derhal söylemesini emir etti. Zabıt yerlere kadar eğilerek “Kraliçemizin 

arzularını duyduk. Daima sizleri menün görmek isteriz. Bendelerine müsaade 

ederseniz kral ve kraliçemize layık münasip bir yar arayalım.” 

Kralın mahiyeti derhal bahçeye dağıldı. Duvar diplerini, çiçek aralarını, 

taĢların altını her tarafı aradılar.  Zabıtlardan biri kendini toparlak üstü kubbeli gayet 

hoĢ bir sarayın karĢısında buldu. Sevincinden bağırdı. ArkadaĢlarını topladı. Hep 

birden saraya girdiler. Bu saray taĢa benzeyen bir maddeden yapılmıĢtı. Fakat 

duvarları o kadar inceydi ki güneĢin aydınlığı içerisine tatlı pembe bir renk 

veriyordu.  Biraz evvel krala bir yer aranmasını teklif eden zabıt yeni sarayı görünce 

çok sevindi. Haber vermek için hemen kralın yanına koĢtu. Kraliçe sarayı görür 

görmez çok beğendi. Ellerini sevinçle çırparak: 



 

498 

 

- Niçin bunu daha evvel bulamadık? Bizim saraydan çok güzel, dedi. 

Sonra büyük kapıdan girdiler. Kendilerini döne döne ta kapıya kadar çıkan 

bir merdivenin baĢında buldular. YavaĢ yavaĢ yukarıya çıktılar. En tepede tavanı 

kapalı gayet güzel bir oda vardı. Kral kraliçeye dönerek: 

- Sevgilim, burası sizin odanız olsun, dedi. 

Kraliçe ellerini bir daha sevinçle çırparak “Oh ne güzel! Bu güne kadar 

böyle güzel bir odada yatmadım” dedi. Alt kattaki büyük bir odaya kral, diğer 

odalara da maiyeti yerleĢti. Biraz sonra kapının iç tarafında bekleyen nöbetçilerden 

maada herkes derin bir uykuya daldı.  

ġimdi size bu sarayın bir salyangoz kabuğu olduğunu söyleyebilirim. 

Bunun sahibi genç genç bir salyangozdu. Annesinin babasının tembihlerine 

rağmen çok ağır olduğu için evini sırtında taĢımak istemiyordu. Bir aralık annesinden 

uzak bir yere gitti. Orada kimseye görünmeden kabuğundan çıktı. Biraz oynamak 

eğlenmek için usulcacık evinin yanından uzaklaĢtı.  

ĠĢte tam bu sırada küçük periler kabuğu buldular ve onu kendilerine saray 

yaptılar. Eğer bir gün bahçede dolaĢırken boĢ bir kabuk bulup da kulağınıza yakın 

getirirseniz ekseriya bir çıtırtı duyarsınız ki bu kabuğun içinde nöbet bekleyen 

askerlerin konuĢmalarıdır.  

Nihayet öğlen oldu. Sabahtan beri koĢup eğlenen salyangoz efendi epeyce 

yoruldu. Bir yandan da güneĢ etrafı yakıp kavuruyordu. Aklına evi geldi. Fakat 

hemen Ģimdi yanında yoktu. Sırtında taĢımadığına bin kere piĢman oldu. Çaresiz 

evini aramaya baĢladı. Birçok müĢkülattan sonra kabuğunun yanına gelebildi.  

Çocuk Dünyası, I(10), 3 ġubat 1927, s. 12- 13- 14. 

- 2- 

Zavallı salyangoz rahat rahat evine gireceğini zannediyordu. Çünkü 

perilerin mevcudiyetinden hiç haberdar değildi. Aksi gibi o sırada nöbetçiler susmuĢ, 

konuĢmuyorlardı. YavaĢ yavaĢ arkasını döndü. Kuyruğunu delikten sokmaya çalıĢtı.  

Salyangozlar baĢlarının kapı tarafına gelebilmesi için kabuklarına önce 

kuyruklarını sokarlar. Salyangozun kuyruğu kapıdan girer girmez nöbetçilerden biri 

gördü. Hemen arkadaĢlarına haber verdi. Derhal yerlerinden kalkarak düĢmana 
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hücum ettiler. Ellerindeki mızrakları sokmaya baĢladılar. Zavallı salyangoz can 

acısıyla kuyruğunu çekti. Ne olup bittiğini bilemiyordu. Merakla baĢını sokup 

içerisini görmek istedi. Bu sefer aynı darbeler yüzüne vurdu. Birkaç tanesi de 

boynuzuna tesadüf etti. Bir salyangozun boynuzuna dokununca derhal boynuzu 

kısılır ve etrafı göremez olur. Bu sebepten salyangoz da içerisini göremiyordu. 

Çaresiz tekrar kuyruğuyla girmeye çalıĢtı. Fakat yine muvaffak olamadı. Canı o 

kadar çok yandı ki derhal evinden uzaklaĢmaya baĢladı. 

Salyangoz efendi Ģimdi ne yapacağını bilemiyordu. Annesinin de yanına 

gidemiyordu. Çünkü onun sözünü dinlemediği için dayak yemekten korkuyordu. 

Zavallı hayli gittikten sonra serin bir yer buldu. Uykuya daldı. 

Nihayet akĢam oldu. Sert soğuk çıktı. Salyangozlar çok sıcak sevmedikleri 

gibi çok soğuğu da sevmezler. Bizim salyangoz efendi de üĢümeye baĢladı. Tekrar 

evini hatırlayarak korka korka bir daha gitmeye teĢebbüs etti. Evine yaklaĢtığı zaman 

artık ay ufuktan yükselmiĢ, her tarafa gümüĢ ıĢıklarını döküyordu. Bunu gören 

periler de dıĢarı çıkıyorlardı.  

Salyangoz efendi biraz uzaktan canını yakan kendini evinden mahrum eden 

Ģeylerin ne olduğunu anladı. Kral ile kraliçeyi takip eden zabıtları askerleri 

gördükten sonra “ġurada herkes gözden kayboluncaya kadar bekleyeyim, sonra gidip 

evime girerim.” diye düĢündü. 

Fakat periler salyangoz efendiden daha akıllı davranmıĢlardı. Nöbetçilerin 

yüzbaĢısı gündüz saraya girmek isteyen kara devi nasıl defettiklerini saray nazırına 

anlatmıĢtı. Nazırda Ģimdi sarayın boĢ kalmasına razı olmuyordu. Bu yüzden birkaç 

yüz askerin sarayın içinde beklemelerini emir etmiĢti. Zavallı salyangoz kral ve 

kraliçe mahiyetiyle çiçeklerin kökleri arasında gözden kaybolur olmaz bir daha 

yuvasına doğru sürünmeye baĢladı. Kapıya gelip kuyruğunu içeriye soktuğu zaman 

evvelkinden daha Ģiddetli bir acı ile hemen çekildi. Hızlı hızlı giderek yaprakların 

altında saklandı. Orada sabaha kadar soğuktan titredi. Nihayet uykuya daldı. Artık 

fecir vakti gelmiĢti. Kral ve kraliçe mahiyetiyle yeni saraylarına geliyorlardı. Bunları 

gören muhafızların yüzbaĢısı koĢa koĢa kralın önüne giderek yerlere kadar eğildi. 

- HaĢmetmeap, dedi. Gündüz sarayımıza girmek isteyen dev yine geldi. 

Kral taaccüple: 

- sahi mi söylüyorsun? Dedi. Sonra ilave etti. Bundan anlaĢılıyor ki o dev 
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sarayın boĢ kalmasını bekliyor. Bu fırsatı ona vermeyelim. Henüz horoz bir defa öttü. 

GüneĢin doğmasına daha az bir zaman var. Hepimiz o canavarı arayalım. Hep birden 

hücum edip iĢini bitirelim. 

Derhal bütün askerler etrafa dağıldı. Biraz sonra bir tanesi zavallı 

salyangozu bir yaprağın altında uyurken gördü. Bir saniye içinde bu havadis etrafa 

yayıldı. Kral, askerlerin kılıç ve mızraklarla hep birden hücum etmelerini emir etti. 

Zavallı salyangozu öyle devirdiler, öyle yaraladılar ki canının acısından sağa sola 

kıvrıldı. Topraklar içinde yuvarlandı. 

Beri tarafta kraliçe ile nedimeleri saraylarını zapt etmek isteyen canavarın 

haline gülüyorlardı. Sevinçlerinden ellerini çırpıyorlardı. Bundan anlaĢılıyor ki 

periler hala asıl mal sahibinin kim olduğunu bilmiyorlardı. Nihayet kral çektiği 

ızdıraptan baygın yatan bu kara devin öldüğüne hüküm ederek askerlerini geri 

çağırdı.  

Biraz sonra kendine gelen salyangoz ağlaya sızlaya oradan uzaklaĢmaya 

baĢladı. ġimdi böyle yara bere içinde arkadaĢlarının çıkamayacağını düĢünüyordu. 

Çaresiz kuytu, karanlık bir yer bulup oraya sığındı, kaldı. Mamafih çocuklarım! 

Annesinin sözünü dinlemeyip evini sırtından bırakan salyangoz yalnız bu değil 

bunun gibi daha nice genç salyangozlar her gün evlerini bırakıp oyuna eğlenceye 

dalıyorlar. O zaman her yerde dolaĢan periler boĢ buldukları kabukları kendilerine 

saray yapıyorlar. Salyangozları evlerine sokmuyorlar. Üstelik bir de güzel dayak 

atıyorlar. O zaman her tarafları yara bere içinde kalan bu zavallı salyangozlar da 

annelerine, arkadaĢlarına görünmeye cesaret edemeyerek ıssız yerlerde gecelerini 

üĢüyerek, gündüzlerini de güneĢin altında sıcaktan baygın bir halde geçiriyorlar, 

kendilerini yağmurdan kardan muhafaza edemiyorlar. ĠĢte biz insanlar böyle 

kabuksuz gördüğümüz salyangozlara sümüklü böcek diyoruz. 

Çocuk Dünyası, I(11), 10 ġubat 1927, s. 13- 14. 

5.1.119. Kayıp Çocuk 

Yıllarca evvel Alaska‟nın Ģimal denizi sahilindeki bir köyde bir ada, karısı 

bir de oğlu varmıĢ. Çocuk pek zeki ve cesurmuĢ. Ġyi bir avcı olmuĢ ilkbahar olunca 

ava çıkar, zıpkınıyla bir balina vururmuĢ. Lakin babası gibi balina balığına 

tapmazmıĢ. Babası bu balıkları büyük kuvvet ve kudret sahibi zanneder ve ara sıra 

onlara yalvarırmıĢ. Bir kıĢ günü çocuk av peĢinde dolaĢırken üzerine çıkıp gezindiği 
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dereli tepeli buz parçası asıl sahilden kopup ayrılır. Rüzgârla karadan açılmaya 

baĢlar. Biraz sonra sahil ile orada geniĢ dalgalı ve pırıltılı bir deniz hâsıl olur. Çocuk 

ĢaĢırır. Bakar ki engine açılmıĢ. Sahile yürüyerek, yüzerek gitmenin imkânı yok. 

Eyvah, der. Hâlbuki felaket onunla kalmaz. O esnada bir fırtına çıkar. ġiddetli 

uğultularla rüzgâr esmeye baĢlar. Denizde dağ gibi dalgalar peyda olur. Derken ada 

gibi, memleket gibi olan o koca buz parçası fırtına ile parçalanır. Çocuk bakar ki pek 

yüksek. Pek sivri. Bir buz tepesinin üzerinde kalmıĢ. O kadar sivri o kadar dikmiĢ ki 

çocuk minare tepesindeymiĢ gibi yerinden kımıldanamamıĢ ve bütün gece korkudan 

soğuktan olduğu yere yapıĢmıĢ, büzülmüĢ kalmıĢ.  

O hal ile sabah olur. Çocuk bakar ki buzdan bir minare. Üstünde yalnız 

baĢına duruyor. Gayet koyu mavi bir deniz her tarafı çevirmiĢ. Hiçbir sahil 

görünmüyor ki insanın gözü aydınlansın. Gönlü açılsın. Buz tepesi de rüzgâr, akıntı 

ve dalgaların sevkiyle bir tarafa doğru alabildiğine akıp gidiyor. Çocuk eyvah, der. 

Bir kapana tutulduk ki kurtulmak imkânı yok. Gayet mahzun ve meyus bir halde 

denizleri seyrederek ufukları gözetleyerek akĢamı eder. Gece olur. Karanlık çöker. 

Yer gök korkunç bir hal alır. Zavallı çocuk aç, uykusuz, soğuktan titrer. 

Mecalsizlikten, ümitsizlikten titrer. Ne yapacağını ĢaĢırıp bari kendimi öldüreyim de 

kurtulayım der ve avcı bıçağını kınından çıkarır. Tam bıçağı kendine saplamak üzere 

kaldırdığı vakit elini birisi tutar açık ve gür sesle: 

- Sakın ha! Ne yapıyorsun? Kendine yazık etme, der.  

Çocuk ĢaĢırır. Aklı baĢından gider. Elindeki bıçakta denize düĢer. Sonra 

birde bakar ki ayakları yerden kesiliyor. Gökyüzüne doğru çıkıyor. Aman ne oluyor 

diye bayılır. Kim bilir ne kadar sonra ayılır. Gözünü açıp bakar ki gökyüzüne çıkmıĢ, 

her taraf gündüz aydınlık. Ne üĢümesi kalmıĢ ne de kederi! 

Çocuk gayet bol ziya ve latif hava içinde bir müddet hayran hayran 

bakınırken bir merhametli adam peyda olur ve çocuğu alıp evine götürerek sevgili bir 

baba gibi yedirip içirir.  

Gelelim beri tarafta çocuğun asıl babasıyla annesine. Bunlar pek büyük 

kederli onsuz yedikleri içtikleri zehir oluyor, ne yapacaklarını bilemiyorlar. 

KomĢularda onların haline acıyor ve onlara teselli vermeye çalıĢıyor. Bütün köy 

halkı çocuk için eyvah, ne iyi çocuktu, yazık yazık diyorlar. Köyün kenarında bir 

küçük kulübede bir ihtiyar kadın ile torunu bir küçük kız çocuğu varmıĢ. Bir gün o 



 

502 

 

çocuk annesine demiĢ ki: 

- Büyükanne! Ben o kayıp çocuğu bulup getirsem iyi olur değil mi? 

- Öyle kızım. KeĢke. KeĢke. Ama bütün köyün akıllı adamlarının 

yapamadığı bir Ģeyi senin gibi küçük bir kız çocuğu nasıl yapabilir? KeĢke. KeĢke… 

Hâlbuki kızcağız hep onu düĢünüyor, annesiyle babasının hallerini 

hatırlayarak onlara acır çocuklarını bulup getirsem ne büyük saadet, der. Gece 

gündüz bu düĢünce zihninden bu arzu gönlünden çıkmaz. Hep bununla meĢgul ola 

ola artık bir Ģey düĢünmez olur. Hatta ne yemek içmek aklına gelir ne uyku gözüne 

girer.  

Bir gece annesi uyurken çocuk oturur ve eski taĢ kandile gözlerini diker. 

Herkesin sevdiği çocuğun kaybolup gitmesiyle köye gelen mahzunluğu tasavvur 

eder. Kandildeki fitilin titreyen ıĢığına dalar, dalar. Ona öyle gelir ki ıĢık titredikçe 

ona göz kıpıyor ve güya “Senin gönlündekini ben biliyorum” demek istiyor. Kız bu 

hayal ile annem duymasın, uyanmasın diye yavaĢça: 

- Canım kandil, gözüm kandil! Gidip Ģu çocuğu bulabilir misin? Senin 

gözlerin o kadar keskin ki her Ģeyi görürsün. Seni gören ne kadar zeki der. Allah‟ını 

seversen git de Ģu çocuğu bul, diyerek yalvarmaya baĢlar. Sanki Tanrının 

huzurundaymıĢ gibi diz çöker, boynunu büker öyle durur. 

Ġhtiyar kadın bu esnada ayı postu yatağında rahatsız olmuĢ gibi sağına 

soluna döner. Kandil kızın gözü önünde bir söner, bir yanar. Titremeye baĢlar. Sonra 

hup hup diye havaya sıçrar. Gittikçe yükselir, yükselir. Nihayet kıza gülerek veda 

eder gibi iki tarafa sallanır ve her Eskimo evinin tepesinde bulunan delikten 

kaybolur, gider. Kız sevincinden: 

- Aman anneciğim, bizim kandil gökyüzüne o çocuğu getirmeye gitti, diye 

bağırır. Annesi uyanır, titremeye baĢlar. Çünkü kandilsiz hem karanlık hem soğuk 

olur. Ġhtiyar kadın üĢür. Çocuğu çekip yanına alarak büyük ayı postlarına iyice 

sarılır. Yine uykuya dalar. 

Kandil gökyüzüne çıkınca doğru o çocuğun olduğu eve gider. Hup hup 

sıçrayarak pencereden içeriye girer. O kadar hızla girer ki yere biraz yağ bile 

dökülür. Evin sahibi kandili tutmaya çalıĢır. Hâlbuki o tuttum, tutuyorum dedikçe 

kandil onun elinden sıyrılıp kaçıyor ve köĢede oturan çocuğa gel, gel diye iĢaret 
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ediyor gibi havada hup hup sıçrıyor. Çocuk hemen yerinden fırlar. Kandilin üstüne 

çıkıp oturur. Kandil çocuğu alınca “Hadi küçük kızın küçük kulübesine!” 

Kız sabah olunca gözlerini açar bakar ki kandil yerinde eskisi gibi parlayıp 

sönerek yanıyor. Hiçbir Ģey olmamıĢ gibi kızın yüzüne masum masum bakıyor. 

Zavallı çocuk “Zahir rüya görmüĢüm.” der. Derken kandilin önüne bir gölge bir 

karaltı gelir. Dikkatle bakar ki kaybolan çocuk onlara bakıp gülüyor. Kız çocuğu 

görünce sevinir ve rüya dediğim gerçekmiĢ, der. Fakat yine ĢaĢalar. Hele annesi bir 

müddet öyle bakakalır.  

Biraz sonra o ĢaĢkınlık geçer. KonuĢmaya baĢlarlar. Çocuk annesini, 

babasını ve bütün bildiklerini sorar. Uzun uzadıya konuĢurlar. Çocuğun annesiyle 

babasını birdenbire ĢaĢırtmak ve sevindirmek için bir güzel oyun düĢünüp bulurlar. 

Evvela ihtiyar kadın vakit geçirmeksizin çocuğun evine gider. Esvabının eskiliğinden 

ve bedbahtlığından bahis ile elbise istemeye fakat hiç belli etmeyerek güya kendisi 

giyecekmiĢ gibi istemeye karar verir.  

Kadın çocuğun evine gider, bunu gayet iyi karĢılarlar. Ne istediğini sorarlar. 

Kadın der ki: 

- Bize oğlunuzun elbiselerinden bazısını verseniz ne iyi olur. Kızımın da 

benimde üstümüzde bir Ģey kalmadı. Havalarda pek soğuk gidiyor. 

Çocuğun babası: 

- Ah bizim oğlan anlaĢıldı ki artık öteki âleme gitti. Gelip de elbise mi 

giyecek? Hiç olmazsa sizin giydiğinizi görür de sevinir, diyerek çocuğun en iyi 

parkasını ve biraz da yiyecek verir. Kadın sevinerek dua ederek çıkar. KoĢa koĢa 

evine gelir. Çocuğun annesiyle babasını pek kederli gördüğü için onlara ziyadesiyle 

acır. Hasretlerine bir an evvel kavuĢturmak için gayet acele ve telaĢ eder. 

Çocuk kendi elbisesini giyer. AkĢam olduğu için – çünkü gündüz orada pek 

kısadır- hepsi oturup biraz yiyecek yerler. Sonra iki çocuk el ele tutuĢup kasabaya 

giderler. Köylü orada Ģarkı söylemek, çalgı çalmak, oyun oynamak için toplanmıĢ. 

Küçük kız evvela içeriye girerek türkü söylemek için izin ister. Peki, deyip eline bir 

davul verirler. Kız türküye baĢlar. Hiç kimsenin o ana kadar iĢitmediği bir türkü… 

kız bir rüya görmüĢ hep onu naklediyor. Kandil çocuğu nasıl bulup getirdiyse onu 

güzelce anlatıyor. 
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Çocuğun annesiyle babası soluk benizleriyle bir köĢede oturuyorlarmıĢ. 

Annesi “Aman evladım” diye haykırır. Babası da “Ah keĢke bu rüya hakikat olsa!” 

diye haykırır. Tam bu esnada çocuk kahkaha ile gülüp oynayarak içeriye girmez mi? 

ġaĢırırlar. Sevinirler. Ana baba ne yapacağını bilmez. Çocuğa sarılırlar, öpüĢürler, 

ağlaĢırlar. Artık ne hale gelirler tasavvur ediniz.  Küçük kız onları o halde bırakıp 

güle güle evine döner. Büyükannesine der ki: 

- Anneciğim iĢte bu gece rahat uyurum. Çünkü Ģimdi bütün köy halkı 

gülüyor. 

Ertesi gün çocuk gelir. Ġhtiyar kadın ve kızını davet eder ve bir aile gibi 

birlikte oturmak istediklerini söyler. Kadın ile torunu onlara giderler. Refah ve saadet 

içinde yaĢarlar. Çocuk birinci avcı olur. Evlerinde hiç yiyecek eksik olmaz. Bol bol 

sıcak kürklere sarılıp hiç üĢümezler. Küçük kız büyür. Büyükannesi evi idare eder. 

Eskimo memleketinde büyükanneler böyle olur. 

Çocuk Dünyası, I(12), 17 ġubat 1927, s. 10- 11. 

5.1.120. Sihirli Yüzük 

Vaktiyle Bağdat‟ta Kasım isminde zengin bir tüccar vardı. Kasım her gün 

Bağdat‟ın en büyük caddesindeki dükkânını eĢya ile doldurup bunları birer birer 

satardı. KomĢular dükkânın bir gün kumaĢlar ve Ģallarla baĢka bir gün antika 

silahlarla üçüncü gün türlü türlü yemiĢler, dördüncü gün mücevherlerle dolu 

olduğunu gördükçe hayret ederler, acaba “Kasım bunları nereden buluyor?” Diye 

birbirlerine sorarlardı. 

Hakikaten bu hayret edilmeyecek bir mesele de değildi. Her sabah muhtelif 

eĢya ile ağzına kadar dolu olduğu görünen bu dükkâna hiç kimse bir tek paketin bile 

girdiğini görmemiĢti. Öyleyse Kasım bu eĢyayı nereden buluyordu? Hele son 

günlerde Kasım zevcesi ve iki çocuğuyla hiç meĢgul olmuyordu. Geceleri evine 

gayet geç geliyordu. Hemen yatağa yatıyor, sabahleyin erkenden çıkıp gidiyordu. 

Nihayet bir sabah zevcesi Kasım‟a: 

- Efendi bu iĢlerin ne zaman bitecekte biraz da çocuklarınla meĢgul 

olacaksın? Dedi. 

Bunun üzerine Kasım çok hiddetlendi. Gözlerini dört açarak zavallı kadını 

fena halde tekdir etti. Evden kovdu. Sonra da: 
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- Katiyen bir daha buraya gelme. Gelirsen seni bir çuvala attığım gibi derhal 

nehre atarım, dedi. 

Ortalık karardıktan sonra daha Kasım dükkândan dönmeden kadıncağız eve 

geldi. EĢyasını topladı. Ġki çocuğu da kucağına alarak tekrar çıktı. Bağdat‟ın kenar 

bir mahallesine geldi. Sabaha kadar bekledi. Niyeti Bağdat‟tan bir gün kadar uzakta 

olan ufak bir kasabadaki ağabeysinin yanına gitmekti. Sabah olunca Ģehirden çıktı. 

Gideceği yolda yürümeye baĢladı. Biraz sonra çıngırak sedasına benzer bir Ģey iĢitti. 

Bunun bir kervan olacağını ümit ederek etrafına bakındı. Fakat bir Ģey 

görünmüyordu. Çocuklarını Ģalına sararak yolun kenarına bıraktı. Etrafını iyice 

görmek için yüksek bir yer aradı. 

Zavallı kadın biraz uzağa gider gitmez yolun kenarındaki çalılıklardan bir 

aslan çıktı. Çocuklardan birini ağzına alarak geldiği yere döndü. Otların arasında 

gözden kayboldu. Kadıncağız geri döndüğü zaman çocuğu bulamayınca çok merak 

etti. Hemen aramaya baĢladı. Birçok çalıĢmasına rağmen bir Ģey bulamadı. Diğer 

çocuğunun yanına döndüğü vakit hayretle onun da yerinde olmadığını gördü. Tam 

nehrin kenarına gelip suya atlayacağı zaman dört beĢ atlı Arap ile karĢılaĢtı. Bunlar 

kadıncağızın mücevheratını aldılar. Yeni esvaplarını soydular. Sırtına yırtık pırtık bir 

elbise giydirdiler. Sonra da satmak için esir ettiler. 

Kasım eve geldiği zaman hizmetçileri zevcesinin çocukları alıp gittiğini 

söylediler. Adamcağız bunu iĢitince çok müteessir oldu. Eyvah çocuklarım, diye 

saçını baĢını yoldu. Kasım çocuklarını çok seviyordu. Daha biraz evvel de bir 

arkadaĢına çocuklarının zekâlarını, güzelliklerini medh ede ede bitirememiĢti. Etrafa 

bütün adamlarını dağıttığı halde bir Ģey bulamadılar. Zavallı Kasım kederle 

mangalak baĢına oturdu. Kendi kendine “Ah!” dedi. “Niçin kadıncağızı kovdum. 

Benim yaptığım iĢler hakikaten bir insanın dikkatini celp eder. Zavallı kadına iyi 

muamele etmeliydim. Sihirli yüzüğümün getireceği karla her zamana mesut 

olurduk.” Kasım‟ın aklına sihirli yüzük gelince hemen yerinden fırladı. “Az kaldı 

unutuyordum. Sihirli yüzüğüm Ģimdi çocuklarımı bana getirir.” diyerek dolaba koĢtu. 

Lakin yüzüğü orada bulamadı.  

Önce hizmetçilerinin çalmıĢ olmalarından Ģüphelenerek onları hapsetti. 

Fakat para etmedi. Çünkü onlar çalmamıĢtı. Bir müddet sonra hizmetçilerini serbest 

bırakmaya mecbur oldu. Artık Kasım‟ın ticareti de yolunda değildi. Eskisi gibi 
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dükkȃnı dolmuyordu. Bilakis günden güne boĢalıyordu. KomĢularının da hiç biri ona 

muavenet etmiyordu. Çünkü herkes Kasım‟ın çocuklarıyla zevcesini öldürdüğünü 

zannediyordu. Nihayet zavallı adam dükkânını kapayıp Bağdat‟tan biraz uzak baĢka 

bir kasabada oturan kardeĢinin yanına gitmeye karar verdi. 

Aslan kaptığı küçük çocuğu inine götürdü. Orada bedevi Araplar aslanı 

yakaladılar. Bir Arap kadın da küçük çocuğu evlat edinerek yanına aldı. “Mesrur” 

ismini taktı. Mesrur bedevilerin yanında büyüdü. Onlar gibi ata binmeyi ok atmayı 

öğrendi.  Zavallı kadın aslanın götürdüğü çocuğu aramakla meĢgulken yolun 

kenarında bıraktığı diğer yavrusunun yanından Ali Hasan isminde zengin bir tüccar 

geçiyordu. Bu çocuğu anası babası tarafından terk edilmiĢ bir yavru zannederek 

yanına aldı. Evine götürdü. Ġsmini Abdullah koydu. 

Ali Hasan Abdullah‟ı evladı gibi severdi. Onu okuttu. Abdullah çok akıllı ve 

zeki bir çocuk oldu. Ali Hasan böyle güzel bir evlada malik olmakla iftihar ediyordu. 

Nihayet bir gün Ali Hasan Abdullah‟ı da yanına alarak kervanlarından birine tecavüz 

eden bedevilerin muhakemesine gitti. Muhakeme salonunda Ģaki Araplar 

sıralanmıĢlardı. Abdullah bunların önünden geçerken gayet garip ve gülünç genç bir 

bedevi buna fena halde hiddetlendi. Abdullah hücum etti. Derhal dövüĢmeye 

baĢladılar. Diğer tarafta Ali Hasan gençlerin dövüĢmesine mani olmaya çalıĢıyor, 

“Eyvahlar olsun, Abdullah ne yapıyorsun? Hâkimin huzurunda dövüĢmekle idama 

mahkûm olacaksın” diyordu. Biraz sonra bedevi Abdullah‟tan yediği dayaklardan 

yarı ölü bir halde yere yuvarlandı. Mücadele bitince herkes acaba hâkim Abdullah‟a 

ne yapacak? Diye merak ediyordu. 

Fakat hâkim Abdullah‟a bir Ģey yapmadı. Gayet güzel dövüĢtüğü için 

Abdullah‟ı affetti. Fakat muhakeme huzurunda bir kavgaya sebebiyet verdiğinden 

mesruri genç Abdullah‟ın kardeĢinden baĢkası değildi. Ġdama mahkûm oldu. 

Mesrur elan kanlar bereler içinde yerde baygın yatıyordu. Abdullah 

Mesrur‟a acıyarak hâkimden affetmesini rica etti. “Müsaade ederseniz kendime köle 

yapayım” dedi. Hâkim Mesrur‟u Abdullah‟a verdi. Abdullah Mesrur‟u derhal evine 

götürdü. YumuĢak yataklara yatırarak yaralarını tedavi ettirdi. 

Mesrur gözlerini açtığı zaman Abdullah‟ın kendisine gösterdiği iyi 

muameleden çok memnun oldu. Biraz evvelki hiddetini unutarak Abdullah‟ın 

köleliğini kabul etti. Zaman geçtikçe yeni efendisini sevmeye baĢladı. Bir gün Ali 



 

507 

 

Hasan mal satmak için Abdullah‟ı Bağdat‟a gönderdi. Ayrılmadan evvel de bir 

yüzük vererek “Bu yüzük seni bulduğum zaman Ģalının içinde bağlıydı. ġimdiye 

kadar küçük olduğun için ben saklıyordum. Artık parmağına tak. Belki bir gün ailene 

rast gelirsin de bu yüzükle seni tanırlar” dedi.  

Abdullah yüzüğü aldı. Parmağına taktı. Parlatmak için biraz ovaladı. Derhal 

karĢısında yeĢil sarıklı, mavi cübbeli bir Arap hâsıl oldu. Arap yavaĢ yavaĢ 

büyümeye baĢladı. Kafası ta tavana değdi. 

Abdullah hayret ve korku ile: 

- Sen kimsin ve ne istiyorsun? Diye bağırdı. Arap kocaman kapkara kafasını 

aĢağı doğru eğerek: 

- Ben elindeki yüzüğün perisiyim. Yüzüğü ovan insanın derhal yardımına 

koĢarım. ġimdi benden ne istiyorsun? Söyle! Dedi. 

Bunun üzerine Abdullah Ali Hasan‟ın biraz evvel söylediklerini 

hatırlayarak: 

- Peki. Bana annemle babamın ne olduğunu söyler misin? Diye sordu. 

Peri: 

- Evet. Baban da annen de yaĢıyor. Annen Mısır‟da zengin bir adamın 

yanında esirdir. Abdullah: 

- Öyleyse hemen annemin bulunduğu yeri bana söyle. Aynı zamanda onu 

buraya süratle getirmenin yolunu da öğret.  

Peri: 

- En seri vasıta bana derhal “Getir” diye emir etmendir. 

Abdullah: 

- Öyleyse çabuk annemi buraya getir! 

Bir dakika kadar peri ortadan kayboldu. Sonra annesiyle beraber tekrar 

göründü. Ali Hasan kadını görünce “KardeĢim, kardeĢim!” diye bağırdı. Meğer Ali 

Hasan kocasının ondan kovulduktan sonra kadıncağızın gitmek istediği 

ağabeysiymiĢ.  

Kadın Ali Hasan‟a dönerek: 
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- Bu çocuk kimdir? Diye sordu. 

Abdullah annesine doğru bir adım atarak: 

- Anneciğim ben senin oğlunum, dedi. 

Abdullah annesiyle birbirine kavuĢtuktan sonra annesinin hikâyesini dinledi. 

Kendi gibi kaybolmuĢ bir biraderi olduğunu iĢitir iĢitmez hemen yüzüğü ovaladı. 

Derhal peri meydana çıktı. Abdullah: 

- Söyle kardeĢim nerede? 

Peri: 

- Gülerek, Mesrur senin hakiki kardeĢinden baĢkası değildir. Birkaç dakika 

içinde Mesrur ile de kucaklaĢtıktan sonra tekrar periyi çağırdı. Babasını getirmesini 

emir etti.  

Bir saniye geçmedi ki babalarını eski püskü esvaplar içinde önlerinde 

buldular. 

Artık bütün aile efradı beraber toplanmıĢtı. Herkes baĢından geçen 

hikâyelerini bir bir anlattı. Kasım eline geçirdiği sihirli yüzüğüyle eski ticaretine 

baĢladı. Az zamanda dünyanın en zengini oldular. 

Çocuk Dünyası, I(14), 3 Mart 1927, s. 11- 12- 13. 

5.1.121. Şems Cihan 

Vaktiyle Tahran‟da ġems Cihan isminde güzel bir kız vardı. ġems Cihan 

dünyaya geldikten altı ay sonra annesi ve babası ona büyük bir servet bırakarak bir 

hafta ara ile ölmüĢlerdi. Kimsesiz kalan ġems Cihan‟ı amcası Cafer yanına aldı. 

Cafer, sözde ġems Cihan‟ı evlenebilecek bir yaĢa gelinceye kadar büyütecek, 

babasından kalan serveti güzelce muhafaza edecekti. Fakat hakikatte öyle olmadı. 

Cafer çok fena huylu ahlaksız bir adamdı. KardeĢinin ġems Cihan‟a bıraktığı parsaya 

göz koydu. ġems Cihan‟a babalık yapıyor diye istediği gibi zavallı kızın servetini 

yemeye baĢladı. 

Bu hususta o kadar ileri gitti ki öz kızının bir dediğini iki etmedi. Hâlbuki 

ġems Cihan, kendi evinde yavaĢ yavaĢ yengesinin ahiretliği amcazadesinin eğlencesi 

gibi bir Ģey oldu. 

Nihayet ġems Cihan on dört yaĢına geldi. Babasının arkadaĢlarından 
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hakikati öğrendi. Senelerden beri gördüğü haksız ve fena muameleye kızdı. Hele 

parasını çalan amcasıyla Ģımarık amcazadesine karĢı sönmez bir kin duymaya 

baĢladı. Amcazadesinin çifter çifter hizmetçileri varken ġems Cihan‟ın iĢini görecek 

hiç kimse yoktu. Zavallı kızcağız odasını kendi süpürüyor, yatağını kendi yapıyor, 

hatta çamaĢırlarını kendi yıkıyor, söküklerini kendi dikiyordu. 

Hizmetçiler bile evde ġems Cihan‟a kimsenin ehemmiyet vermediğini 

görerek onunla alay ederlerdi. Ġcap ederse kendi iĢlerine de yardım etmesini emir 

ederlerdi. ġems Cihan gayet sabırlı bir kız olduğu için boynunu büker “GörünüĢte 

benim bu hizmetçilerden bir farkım yok bir insan kapı yoldaĢına yardım etmekle ne 

olur?” diye düĢünür onlara yardım ederdi. Böylece birçok zahmete meĢakkate 

katlanırken kendini teselli edecek Ģeylerde bulurdu. Zavallı her gece odasına 

çekildiği vakit pek sevdiği Susana‟nın Altın Papuçlarını okurdu. Kendi hali 

Susana‟nın haline çok benziyordu. Bu hikâyeyi okuduğu zaman daima tahayyülata 

dalardı. Ekseriya gözünün önünde bir peri belirirdi. Bu ġems Cihan‟ı kanadının 

kenarına oturtarak Ģahın huzuruna götürür, orada ġems Cihan bütün çektiklerini birer 

birer Ģaha anlatır, peri de Ģehadet ederdi. ġah gazaba gelerek Cafer‟in derhal hapse 

atılmasını, amcazadesinin de kel kambur bir adama cariye verilmesini emir ederdi. 

Zavallı ġems Cihan böyle hülyalar kura kura nihayet uykusu gelir, gözlerini kapardı. 

ġems Cihan bir gece odasında hakikaten periyi gördü. Fakat ġems Cihan‟ı 

kanadına oturtup Ģaha götürmedi.  

Yalnız ona: 

Ey güzel ġems Cihan 

Kurtulacağın zaman 

Geldi, diyorum sana 

Bundan tam üç gün sonra 

Sabahleyin çok erken 

Amcan hamamdayken 

Cebinin cebindeki 

Kesenin içindeki 

Anahtarı alınca 
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Evden yengen gidince 

Kırmızı kapıyı aç 

Dediğimi yaparsan 

Kurtulursun o zaman 

Dedi. Sonra da kayboldu. ġems Cihan gözlerini açınca bunun bir rüya 

olduğunu anladı. Tabi ehemmiyet vermedi. Fakat ertesi gece aynı peri tekrar rüyasına 

girdi. Bir gece evvel dediklerini tekrar etti. Ertesi sabah ġems Cihan yine aldırmadı. 

Üçüncü gece rüyada peri tekrar göründü. Sözlerini tekrar etti. ġems Cihan sabahleyin 

uyanınca amcasının hamamı yakmalarını emrettiğini iĢitti. Yengesinin de sokağa 

gitmek için hazırlandığını gördü. O zaman galiba rüyamda Susana‟yı kurtaran periyi 

gördüm. Belki beni de kurtaracak. Hadi onun sözlerini dinleyeyim, diye düĢündü.  

Amcası hamamdayken kimseye gözükmeden cübbesinin cebini karıĢtırdı. 

Hakikaten orada bir kese kesenin içinde bir anahtar buldu. Hemen anahtarı aldı. 

Göğsüne sakladı. Biraz sonra amcası evden çıktı. Arkasından yengesinin tahtırevana 

binip gittiğini gördü. ġems Cihan elleri titreyerek merdiven baĢındaki kırmızı kapının 

yanına geldi. Onu açtı. Kendini karanlık bir yerde buldu. Merakla içeriye bir adım 

atar atmaz arkasından kapı kapandı. Karanlıkta kaldı. 

ġüphesiz çok korktu. Hemen geri dönmek istedi. Fakat muvaffak olamadı. 

Çünkü kapı sımsıkı kapanmıĢtı. Ġçeri taraftan bir türlü açılmıyordu. Çaresiz el 

yardımıyla yürümeye baĢladı. Biraz sonra önüne bir merdiven geldi. Duvarlara 

tutuna tutuna merdivenleri indi. Önüne bir düzlük çıktı. Orayı da geçti. Tekrar 

yürüdü. Belki bir saat bu karanlık yollarda dolaĢtı. Nihayet ufak bir pencere ile 

aydınlanmıĢ bir merdivenin alt baĢına geldi. Bin bir heyecan bin bir korku içinde bu 

merdiveni de çıktı. Kendini aralık bir kapının önünde buldu. Bunun aralığından 

geçince uzunca bir koridor gördü. Nihayetinde girdiği kapı gibi ufak bir kapı vardı. 

Bunun da aralığından lamba ziyası geliyordu. YavaĢ yavaĢ oraya gitti. Ġçeriye baktı. 

Ġçerisi geniĢ bir odaydı. Odanın ortasında büyük bir masa vardı. Masanın etrafına 

sekiz kiĢi oturmuĢtu. Ġçlerinden birisi yüksekçe taht gibi bir yere kurulmuĢ, amcası 

da onun yanında ayakta durmuĢ anlatıyordu: 

- Kudretli, efendimiz hazretleri, süratle hareket etmezsek baĢımıza büyük bir 

felaket geleceğini hissediyorum. Bu sabah buraya gelirken cübbemin cebindeki 

anahtarı bulamadım. Buraya ormandaki mağaranın içindeki gizli yoldan gelebildim. 
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Anahtarı bizi ele vermek için birinin çaldığını zannediyorum.  

Tahtta oturan zat: 

- Cafer, Ģu halde ne yapmak istiyorsun? Onu söyle. 

Cafer: 

- Bir an evvel Ģahlığınızın ilanı için faaliyete geçmemize emir vermenizi 

bekliyorum. Ben her Ģeyi hazırladım. Vaat ettiğiniz vezirlik rütbesine liyakat kesp 

etmek için gece gündüz çalıĢtım. Duvarı deldim. Biranda bu delikten Ģahın yatağının 

yanındaki dolabın içine girebiliriz. Hiçbir ses çıkartmadan hançeri ta kalbine kadar 

sokarız. 

ġems Cihan derhal bu sekiz kiĢinin buraya ne maksatla toplandıklarını 

anladı. ġahın biraderi kardeĢinin yerine tahta geçmek için ġems Cihan‟ın amcasına 

Ģahı öldürtecekti. Sonra da onu hizmetine mükâfat olarak vezir yapacaktı. 

ġems Cihan söylenen sözlerden gördüğü ahvalden o kadar çok korktu ki 

orada daha fazla duramadı. Hemen geri döndü. Koridoru geçti. Aralık duran birinci 

kapıdan çıktı. Korku ve yürek çarpıntısı ile kuvveti kesilmiĢti. Daha bir adım 

atamadı. Duvara dayandı. O anda büyük bir gürültü ile arkası üstü yuvarlandı. 

Yaslandığı yer amcasının duvarda delip bir kapakla hafifçe kapadığı yerdi. ġah 

içeride yeni kalkmıĢ, elini yüzünü yıkamakla meĢguldü. Etrafındaki hademe dolaptan 

gelen gürültüye koĢtular. Dolabın kapısını açınca güzel bir kızın baygın yattığını 

gördüler. ġah duvardaki deliği görür görmez Ģüpheye düĢtü. Hemen adamlarını 

delikten içeriye gönderdi. Biraz sonra Ģahın kardeĢi de dâhil olmak üzere sekiz kiĢiyi 

huzura getirdiler. ġems Cihan iĢittiklerini birer birer anlattı. ġah kendini öldürmek 

isteyen bu adamların hepsini idam ettirdi. ġems Cihan‟ı da hayatını kurtardığı için 

kendi oğluna verdi.  

Neticede ġems Cihan babasının servetine kavuĢtuğu gibi üstelik bir de Ģahın 

oğluna vardı. Belki de Susana‟dan daha mesut oldu. 

Çocuk Dünyası, I(15), 10 Mart 1927, s. 14- 15. 

5.1.122. Sihirli Fasulyeler 

Eskiden sizin tahayyül edebileceğiniz kadar güzel bir köyde Demir isminde 

bir çocukla annesi vardı. Demir‟in babasını bir gün korkunç bir dev öldürmüĢ, zavallı 

annesi böylece dul kalmıĢtı. Fakat bahçelerinde ineğe kifayet edecek kadar ot 
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bulunmadığından hayvan erimeye baĢlamıĢ, kemikleri meydana çıkmıĢtı. Demirle 

annesi bazı akĢamlar aç bile yatıyorlardı. Çünkü yiyecek bulamıyorlardı. 

Demir sabahları ineği otlatmak için bahçeye çıkarırdı. Bir gün annesi 

ağlayarak bahçeye geldi. Demir annesine niçin ağladığını sordu. Annesi de: 

- Ah evladım. Ġneğimiz açlıktan ölecek bahçemizde ot bile yok. 

- Canım sen merak etme. Bahçemiz bir gün zenginleĢecek ve biz de zengin 

olacağız. 

Annesi oğlunun bu saçma lakırdıları karĢısında omzunu silkeledi ve içeriye 

girdi. Bir akĢam yemekte ineği satmaya karar verdiler. Demir sabahleyin ineği aldı. 

Pazara doğru yollandı. Epeyce yürümüĢtü ki ihtiyar bir kadın Demir‟e nereye 

gittiğini sordu: 

Demir: 

- Pazara ineği satmaya gidiyorum, dedi. 

Yabancı kadın içi renk renk fasulyelerle dolu olan önlüğünü açtı. Demir‟e 

dedi ki: 

- Oğlum, ineği bu fasulyelerle değiĢir misin? 

Demir‟in gözleri kamaĢmıĢtı. Buna razı oldu. Kadından fasulyeleri aldı ve 

koĢarak eve geldi. Annesi onu kapıda bekliyordu. Annesi oğlundan iyi bir haber 

alacağını zannederken, Demir: 

- Anne bak ineği iĢte bu fasulyelerle değiĢtirdim, sözleri üzerine beyninden 

vurulmuĢa döndü. Fena halde sinirlendi. Oğlunun elinden fasulyeleri kaptı. Bahçeye 

fırlattı. Artık durmadan söyleniyordu: 

- ĠĢte bir ineğimiz vardı. O da gitti. ġimdi ölmemizi beklemekten baĢka bir 

çaremiz kalmadı. Vah zavallı ineğimiz. 

Demir annesinin hiddetini geçirdikten sonra bahçeye çıktı. Saçılan 

fasulyeleri topladı. Onları gübreli bir toprağa koydu. Suladı. ġimdi alacağı semereyi 

düĢünüyor ve kazanacağı parayla satılan ineğe benzer bir inek alacağını 

hesaplıyordu. AkĢam oldu. Demir‟de yatağına uzandı. Sabahleyin uyandığı vakit 

penceresinden gördüğü manzara karĢısında parmağını ısırdı. Çünkü akĢam diktiği 

fasulyeler o kadar büyümüĢlerdi ki karĢısındaki kavak ağaçlarını geçmiĢler ve 
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bulutlara karıĢmıĢlardı. 

Demir sevincinden çıldıracak gibi annesine koĢtu: 

- Anneciğim fasulyelerimize bak, ne kadar büyümüĢler. O kadar ki bulutlara 

karıĢmıĢlar. Annesi pencereye baktığı vakit oğlunun söylediği sözlerin doğru 

olduğunu tasdik etti. Demir sevinçle: 

- Anne ben bunların nerede bittiklerini öğrenmek istiyorum. Tepelerini 

buluncaya kadar tırmanacağım.  

- Oğlum sonra düĢer ölürsün. 

- Hayır. Hayır anne. Ben fasulyelerimden eminim.  

Annesi bir Ģey diyemedi. Demir tırmanmaya baĢladı. Bir hayli tırmandı. Bir 

de aĢağıya baktı ki evleri görünmüyordu. Bulutlara kadar geldiği vakit durdu. Çünkü 

fasulyeler orada bitmiĢlerdi. Etrafındaki bulut kümeleri kuĢbaĢı yağan karlar gibi 

ayaklarının altına serpiliyorlardı. Demir ĢaĢkın ĢaĢkın etrafına bakarken kelebek gibi 

kanatlı bir kadın meydana çıktı. Demir‟e doğru gelmeye baĢladı. Yanına gelince ona 

dedi ki: 

- Sana fasulyeleri veren benim. Ben bir periyim. O dev senin babanı 

öldürdü. Sen ondan intikam almak istemez misin? Öyleyse bini dinle! o Ģimdi bir 

Ģatodadır. Bu Ģatonun kapısında bir tavuk yem yer. Anladın mı? Git onu bul ve öldür. 

Ben seni muhafaza edeyim. 

Demir bu sözlerden cesaret alarak devi öldürmeye karar verir. Bu suretle 

babasının intikamını alacaktır. Ġlerlemeye baĢlar. Biraz yürüdükten sonra bir Ģatonun 

kapısının önünde yem yiyen benekli bir tavuk gördü. Kendi kendine: 

- Perinin tarif ettiği yer burası olmalıdır diyerek kapıyı çaldı. Kimse cevap 

vermedi. Fakat bu sefer öyle hızlı çaldı ki bir kadın baĢını pencereden uzatarak ona 

sordu: 

- Ne istiyorsun oğlum? 

- Ben yolunu kaybetmiĢ biriyim. Açlıktan ölüyorum. Lütfen bir lokma 

ekmek veriniz. Birkaç gün de yanınızda misafir ediniz.  

- Ah yavrum seni ben nasıl bu eve alayım? Burasının bir dev evi olduğunu 

unutuyorsun galiba 



 

514 

 

- Zararı yok. Ben küçük bir yerde saklanırım. Devin karısı buna muvafakat 

etti ve Demir‟i içeriye aldı. Ona yemek verdi. Demir yemek yerken dıĢarıdan gök 

gürültüsünü andıran bir takım sesler iĢitmeye baĢladı. Kadın korkak bir sesle ona: 

- Aman zevcim geliyor. Sakın, dedi. Demir koĢa koĢa gitti. Biraz sonra 

kapıya yumruklar vurulmaya baĢladı. Kadın seslendi: 

- Kim o? 

Kalın bir ses: 

- Benim aç, dedi. 

Çocuk Dünyası, I(16), 17 Mart 1927, s. 12- 13- 14. 

- 2- 

Dev karısı kapıyı açmaya koĢtu. Dev içeriye girer girmez: 

- Burada taze et kokusu var, dedi. 

Karısı cevap verdi: 

- Canım bugün senin kestiğin insanların etinden bir çorba yaptım, onun 

kokusu iĢte. 

- Aferin sana, hadi getir Ģu çorbayı bakalım. 

Karısı çorbayı devin önüne koydu. Dev bir hamlede çorbayı bitirdi. Karısına 

bağırdı: 

Tavuğu da getir. 

Karısı biraz sonra koltuğunda bir tavuk olduğu halde kapıdan içeri girdi. 

Tavuğu deve verdi. Devde onu masanın üzerine koydu ve karĢısına geçti.  

- Hadi kuku lütfen! 

Tavuk masanın üzerine bir altın yumurta bıraktı. Dev evvelki sözleri 

tekrarladı. Tavuk yine bir altın yumurta yumurtladı. Bir üçüncü defa dev: 

- Hadi kuku lütfen, dedi. Tavuk yine bir yumurta yumurtladı. Bunun 

üzerine: 

- Aferin, iyi. Hadi artık git istirahat et. Tavuk yere atladı. Kapıdan çıktı, 

gitti. Demir bütün bunları saklandığı fıçının deliğinden görüyordu. Biraz sonra dev 
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horlayarak uyumaya baĢladı. Demir saklandığı yerden çıktı. Masaya yaklaĢtı. 

Yumurtaları cebine koydu ve pencerenin kenarına geldi. Buradan aĢağıya kadar 

kaydı. Tavuk yine orada yem yiyordu. Demir onu da kucağına alarak fasulyelerin 

tepesine geldi. Oradan aĢağıya indi. Eve girince annesini ağlar bir halde buldu. 

Annesi: 

- Ah yaramaz senin dönmeyeceğini zannediyordum. Nerelerdeydin? 

Demir annesini teselli maksadıyla tavuğu yere bıraktı ve: 

- Kuku, lütfen, dedi. 

Tavuk hemen bir yumurta yumurtladı. Demir bu sözleri bir daha tekrarladı. 

Yine yumurta yumurtladı. Annesinin sevincine nihayet yoktu. Bu yumurtaları Ģehirde 

para iĢle değiĢtirdiler. Demir annesine dedi ki: 

- Anneciğim ben bu devi öldüreceğim. Beni peri muhafaza ediyor. Bu 

suretle memlekette bu afetten kurtulmuĢ olur. Yalnız sen ağlama. Allahaısmarladık. 

Ben yine gelirim. 

KoĢa koĢa fasulyelerin yanına geldi ve tırmanmaya baĢladı. Yukarı çıktı. 

Fakat bu sefer hemen devin kapısını çalmadı. DüĢündü. Belki karısı ile dev onu 

yakalayacaklar, tavuğu çalmanın cezasını vereceklerdi. Bunun için akĢamı bekledi. 

Dev girerken o da beraberce Ģatoya girdi. Fakat Demir‟in girdiğinden devin haberi 

yoktu. Ġçeri girer girmez asabiyetle bağırdı: 

- Hadi benim arpımı getir. Kederlerimi o izale edecektir. 

Karısı arpı getirdi. Dev onu odanın ortasına koydu. Harp kendi kendine 

derhal güzel bir parça çalmaya baĢladı. Öyle güzel çalıyordu ki… 

Müzik bitti. Dev kendinden geçerek uyudu. Demir bunu fırsat bilerek arpı 

kucakladı ve oradan dıĢarı çıktı. Zincirden kaymaya baĢladı. Fasulyelerinin yanına 

yaklaĢtı ki harp: 

- Ġmdat, imdat! Diye bağırmaya baĢladı. 

Dev uyandı. Bu küçük çapkını yakalamak ve öldürmek için topuzunu 

yakaladı. Demir‟i takip etti. Fakat o fasulyelerden inmiĢti. Dev de oradan iniyordu. 

Hemen içeriye koĢtu. Koca bir balta yakaladı. Köklere vurmaya baĢladı. Ağaç 

kesildi. Dev de yuvarlandı. Beyni patladı. Bu suretle memleket bu fena mahluktan 
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kurtuldu. 

Demir köyün en güzel bir kızıyla evlenirken annesiyle birlikte büyük bir 

köĢkte yaĢamaya baĢladı. Ġhtiyaçları oldukça ara sıra tavuğa altın yumurtlatıyorlar ve 

canları sıkıldıkça arpı getirip eğleniyorlardı. 

Onlar ermiĢ muradına biz çıkalım kerevetine! 

Çocuk Dünyası, I(17), 24 Mart 1927, s. 11- 12- 13. 

5.1.123. Altın Bilezik 

Pek eski zamanda ihtiyar bir değirmenci vardı. Bu değirmenci gayet fakirdi. 

Fakat çok namuskârdı. Üç tane de oğlu vardı. Alnının teriyle çalıĢıyor, sayının 

karĢılığını vererek bahtiyar bir hayat geçiriyordu. Bir gün zavallı hastalandı. Ġhtiyar 

değirmenci artık kurtulmanın ihtimal haricinde olduğunu ve öleceğini anlamakta 

gecikmedi. Yalnız hayatını kurtarabilecek bir Ģey vardı ki bu da sırça dağın arkasında 

bir mezar içerisindeki ölünün kolunda bulunan bilezikti. Bu ölü diriydi. Zira ona 

kolundaki bilezik hayat veriyordu. 

Değirmenci öleceğine yakın oğullarını yanına çağırdı. Onlara: 

- Oğullarım, dedi. Öleceğimi zannediyorum. Artık belki de hayatımın sonu 

gelmiĢtir. Beni bu ölümden yalnız bir Ģey kurtarabilir. 

Hepsi birden merakla sordu: 

- Muhterem pederimiz, bunun ne olduğunu söyler misiniz? 

Ġhtiyar Sırça Dağın arkasındaki adamdan, onun kolundaki bilezikten, onun 

nasıl yaĢadığından bahsetti.  

Çocuklar hep birden: 

- Peki, muhterem peder, arzularınızı yapacağız, dediler ve hemen ertesi 

günü büyük oğlu Sırça Dağın seyahatine çıktı. Issız bir ormanda bir dere kenarında 

su içerken bir ağaç üstünde ötmekte olan fakat insan gibi konuĢan bir kuĢ ona Ģu 

sözleri söyledi: 

- Delikanlı, görüyorum ki sen Sırça Dağına gidip orada ki altın bileziği 

almak istiyorsun. Buna muvaffak olursun fakat benim sözlerimi dinlemek Ģartıyla… 

bu bileziğe nail olabilmek için Sırça Dağına ayak basıncaya kadar bir damla su 

içmeyeceksin! Fakat bunu yapmazsan karıĢmam. Zararı kendine! 
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O bu sözleri dinlemedi bile. “Budala kuĢ, sanki akıl öğretiyor. Meramı beni 

öldürmek” diyerek kana kana sudan içti. Sonra yürümeye baĢladı. Fakat henüz birkaç 

dakika gitmiĢti ki kıvrılarak müthiĢ bir ağrıyla düĢtü. Son nefesini verdi. ÖlmüĢtü. 

Sebebi ise basitti. KuĢ ona iyilik söylemiĢti hâlbuki o bu iyiliği bilmemiĢ derenin 

zehirli suyunu içmiĢti.  

Zavallı hasta peder günden güne solmakta devam ediyorken oğlunun ölüm 

haberini aldı. Ormandan geçen bir adam onu yerde ölü olarak görmüĢtü. Ġhtiyar çok 

meyus ve muzdarip oldu. Çok ağladı. 

Ertesi hafta da ortanca oğlu yola çıktı. Onun da aynı akıbete duçar olduğunu 

söylemeye hacet yok. Peder bu oğlunun da ölüm haberini aldı. Bunun üzerine küçük 

oğlu yola çıkmaya karar verdi. Pederi büyük oğullarının yapamadığı bir iĢi küçük 

oğlunun nasıl yapabileceğini düĢündü ve onu tehlikeye atmamaya azmetti.  

- Yavrum evladım, dedi. Gitme! Büyük kardeĢlerinin yapamadığı Ģeyi sen 

nasıl yaparsın? Korkmuyor musun? Ben hayatımdan vazgeçtim. Senin tehlikeye 

girmeni istemem.  

Küçük o kadar ısrar etti ki nihayet babası razı olabildi.  

Bir iki gün geçmeden o da yola çıktı. KardeĢlerinin öldükleri ormana geldi. 

Küçük bir taĢ kenarından berrak bir su akıyordu. Hemen eğildi. Suyu içmek üzere 

ağzını uzattığı zaman suyun üstünden gelen bir ses onu bu teĢebbüsten vazgeçirdi.  

- Delikanlı! Sen de biraderlerin gibi bileziği almaya gidiyorsun. Sözlerimi 

dinlersen dünyanın en bahtiyarı olursun. Fakat dinlemezsen sen de kardeĢlerin gibi 

ölüp gidersin. Sözüm bu sudan içmedir. Anladın mı? 

Delikanlı kardeĢleri gibi fena bir kalbe malik olmadığından kuĢun bu 

sözlerini dinledi ve hemen suyun baĢından kalktı. Bunu gören kuĢ: 

- Aferin, dedi. Sen iyi bir çocuksun. Bunun için sana Ģu sözleri 

söyleyeceğim. Altın bileziği almaya gittiğin zaman dağın eteğinde otur. Geceyi 

bekle. Sonra geceleyin mezarın yanına git. Dikkat et. Eğer adamın gözleri açıksa 

bileziği süratle kolundan çek. Kapalıysa hemen saklan. Gözlerinin açılmasını bekle. 

Küçük. 

- Peki, güzel kuĢ, dediğinizi yapacağım dedi ve yola revan oldu. 

KardeĢlerinin cesetlerini gördüğü zaman kardeĢlik duygusuyla üzerlerine kapanarak 
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bol bol ağlamak kederlerini dökmek istedi. Fakat bir ses onu bu ulvi arzusundan 

vazgeçirdi. Baktı. KarĢısında yeĢilli bir cüce vardı. Çocuk ona: 

- Sakın diye bağırma. Eğer onlara elini sürersen dirilir, seni öldürürler. 

- Peki, sözünüzü tutuyor ve kardeĢlerime dokunmuyorum, dedi. Bunu 

müteakip cüce kayboldu. Küçük çocuk az gitti uz gitti. Dere tepe düz gitti. Nihayet 

güzel bir günde ormandan çıktı. Sırça Dağ uzaktan bir hayal gibi görünüyordu. Bu 

sırada bir tilki karĢısına dikilip ona: 

- Delikanlı Sırça Dağına gidiyorsun değil mi? Öyleyse sırtıma bin. Ben seni 

oraya götürürüm, dedi.  

Delikanlı hemen tilkinin sırtına bindi. Tilki bir rüzgâr süratiyle koĢarak 

Sırça Dağına geldi. Delikanlıyı bıraktı: 

- KoĢun ve yeĢil ve yeĢil cücenin nasihatlerini iyi hatırla! Eğer bir tehlikeye 

uğrarsan sana vereceğim Ģu üç kılı birbirine sürt. O zaman beni karĢında gör, dedi. 

Üç kılı verip kayboldu. 

Gece olmuĢtu. Delikanlı hemen dağa çıktı. Diri ölünün gözleri kapalıydı. 

Saklanmak istedi. Fakat ölü bunu gördü ve öyle keskin bir bağırıĢ bağırdı ki etrafında 

uyuyan bütün askerler gelip delikanlıyı tuttular. Bu askerler padiĢahın askerleriydi. 

Ölü de onun ölen büyük oğluydu. 

Yapılan muhakeme neticesinde çocuk idama mahkûm oldu. Ġdamdan yalnız 

bir Ģartla kurtulabilirdi. O da Ģuydu. Hayalet suyundan alıp getirirse. 

Kendisine on gün mühlet verildi. Bunun üzerine zavallı genç çocuk 

düĢünmeye baĢladı. Bir aralık kıllar aklına gelerek hemen birbirine sürttü. Tilkiyi 

karĢısında gördü: 

- Delikanlı emrin nedir? 

- Sevgili tilki, padiĢah benden hayat suyu istedi. Getirirsem idamdan 

kurtulacağım. Getirmezsem bu hüküm tatbik olunacak. Rica ederim söyle bunu 

nerede bulabiliriz. 

- ĠĢ bu kadarsa kolay. Ben sana bir bakraç hayat suyu getireyim.  

Ertesi akĢam tilki bir bakraç su getirdi. Saray erkânı bu sudan bu sudan bir 

bardak içerlerse hepsi genç ve zinde olacaktı. Evvela kendinde bir tecrübesini yaptı. 
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Suyu içer içmez kendinde fevkalbeĢer bir kuvvet buldu. Eliyle dokunduğu yer 

sarsılıyor, devrilecek gibi oluyordu. Bu akla hayret verecek kuvveti bulunca önüne 

geleni yumruk, sille, tokatla döverek saraydan kaçtı. 

Alabildiğine koĢuyor ve Sırça Dağına çıkıyordu. Bu sırada önüne çıkan 

askerlerin boyunlarını elindeki kılıçla birer hamlede ayırarak dağa çıktı.  Ġlerledi. 

Mezarın yanına geldi. PadiĢahın oğlu gözleri kapalı duruyordu. Delikanlıyı görünce 

avaz avaz bağırdı. 

Çocuk Dünyası, I(16), 17 Mart 1927, s.15- 16. 

- 2- 

Fakat askerler öldüğünden kimse gözükmedi. Üzerine süratle fırladı. 

Mezardaki kılıcı alıp hıĢmına süratle hücum etti. Fakat delikanlı bir hamlede ölünün 

kılıcını elinden düĢürüp üzerine çullandı. Kolundan bileziği zorla aldı. Tam bu sırada 

padiĢahın oğlu da ruhsuz yere yuvarlandı. Zira ona hayat veren bilezikti. Bittabi 

bilezik kolundan çıkınca ölmüĢtü. Hemen koĢarak indi. Geldiği yollardan yürüyerek 

içerisi ıssız ormana girdi.  

Çok gitti. Artık fena halde acıkmıĢtı. Susuzluktan midesi iki kat olmuĢ ve 

hayatının sonu geldiğini anlamıĢtı. DüĢünceli bir halde ilerliyordu. O kadar dalmıĢ ve 

canını kurtarmak için çare aramaya baĢlamıĢtı kibir ses: 

- Dur delikanlı, dedi. 

Durdu. KarĢısında bir metre boyunda bir cüce gördü. Bu cüce bir ihtiyar 

kadın bir sihirbazdı. Sihir kuvvetiyle bu hale gelmiĢti.  

Delikanlı: 

- Ne istiyorsun? Dedi. 

Bunun üzerine sihirbaz karı, delikanlıya birkaç adım atarak tam karĢısında 

durdu. Belinde bir su matarası bulunuyordu. Bu matarayı göstermek için de 

delikanlıya hep mataralı tarafını dönüyordu. Nihayet göstermeye muvaffak oldu. 

Delikanlı ihtiyara yalvararak: 

- Nineciğim, bir yudum su ver! Ne olur, dedi. Sihirbaz karı Ģeytan Ģeytan 

güldü. ġüphesiz delikanlı bunun farkına varmamıĢtı. Ġçti, içti, içti. Kanasıya içti. 

Sonra bu esrarengiz sihirbaz karıya teĢekkür ederek birkaç adım attı. Fakat 
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kuvvetinin kesildiğini görerek durdu. Bir müddet dinlenmek üzere oturdu. Derken 

göz kapakları bir kurĢun ağırlığıyla inerek kapandı. Uyuyup kalmıĢtı. 

Bunu gören sihirbaz karı, hemen ilerledi. Esrarlı altın bileziği alarak hemen 

gözden nihan oldu. Delikanlı kendine geldiği zaman orman kapkaranlıktı. Kalktı. 

Elini cebine soktu. Bileziğin yerinde yeller esiyordu. Bunu sihirbaz karının 

götürdüğünden bihaber dövünmeye baĢladı. Fakat pek az sonra kendine oynan oyunu 

anladı. Deli gibi hareketlerde bulunurken karĢısında tilkiyi buldu.  

Tilki: 

- Hepsini biliyorum, dedi. O sihirbaz karı bileziği çaldı. Fakat sen merak 

etme. Manan ormanına git. Orada birkaç peri kızını ateĢ yakmıĢ, ısınır bulacaksın. 

Rica et. Yalvar. AteĢten bir parça al. Vereceğim kutuya koy. AteĢ benim sihirli 

kutumda sihirbaz karıyı yakalayıncaya kadar yanacaktır. 

Tilki kayboldu. Genç yola çıktı. Birkaç gün sonra Manen Dağına geldiği 

zaman tilkinin kendisini aldattığını anladı. Zira dağda ne ateĢ ne de peri vardı. 

 Bu sırada tilki yine gözüktü. 

- Aziz arkadaĢım, dedi. Beni affet. Sakın yalan söyledi zannetme. ġimdi 

arkadaĢlarımdan birinden öğrendim. Bu ateĢi Manen sarayında bulacaksın. Oraya git 

ve perilere rica ederek ateĢi al. Eğer kendi bildiğini okursan düĢeceğin uçurum 

müthiĢtir. 

Bu sözleri müteakip kayboldu. 

Geceleyin genç Manen Sarayına vasıl olup doğruca içeriye gitti. Halvete 

girdi. Orada yedi peri kızı ateĢ yakmıĢ, bir tanesi oynuyor diğerleri etrafında 

konuĢuyorlar. Genç tilkinin nasihatini unuttu. Ricaya falan lüzum görmeden ateĢten 

bir parça aldı. Fakat bu anda peri kızlarından hepsi birden öyle bir bağırıĢ bağırdılar 

ki hemen askerler yetiĢip yakaladılar. Yapılan muhakemede yapılan muhakemede 

gencin idamına hükmü karar verildi. Bundan yalnız bir Ģartla kurtulabilecekti. Altın 

bileziği bulup getirirse! Hem bunu bulduğu takdirde padiĢah ona kızını verecekti.  

Genç bu iĢin ateĢte olduğunu bildiğinden ateĢ istedi. Peri kızının ateĢinden 

alıp yola revan oldu. Manen Dağına geldiği vakit yeĢil elbiseli cüceyi gördü.  

Cüce: 
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- ArkadaĢ, dedi. Eğer sihirbaz karıyı arıyorsan onu Sırça ormanında 

bulursun ve hemen kayboldu.  

Delikanlı Sırça ormanına gitti. Sırça Ormanı, Sırça Dağının yanındaydı. 

Oraya geldiği vakit büyücü cadıyı görüp hemen ateĢi baĢ aĢağı itti. Cadı karı alevler 

içinde yandı. Onun sihri her Ģeye kaimdi. Fakat ateĢe kuvveti yoktu. Delikanlı 

bileziği aldı. Tekrar ona kavuĢtuğundan memnundu.  Saraya gelirken yolda tilkiye 

rast geldi. Tilki ona bir bakraç hayat suyu vererek: 

- Bunu babana içir. Bileziği de Manen padiĢahına ver, dedi. Artık bahtiyar 

ol. Ben bir periydim. Gördüğün cüce ile küste benim evlatlarımdı. ġimdi bütün 

mevcudiyetimi sana verdiğim için ben öleceğim. Herhalde beni unutmaz ve hayırla 

yâd edersin. Elveda aziz yoldaĢım. Elveda dünya! 

Bunu müteakip kayboldu. Bir daha gözükmedi. Saraya geldi. Bileziği 

padiĢaha takdim etti. PadiĢah sözünde durarak ona kızını verdi. Ġzdivaçları pek büyük 

bir merasimle icra kılındı. Delikanlı babasını hayat suyuyla genç ve zinde bir hale 

getirerek saraya davet etti.  Pek çok sene Manen sarayında hayat geçirdikten sonra 

birçok cihangir evlatlar terk ile dünyalarına veda eylediler.  

Ben bu hikâyeyi bundan otuz sene evvel yüz doksan yaĢında bir ihtiyardan 

dinlemiĢtim ki bu ihtiyar delikanlının babasıydı. Bu ihtiyar pek uzun zaman 

yaĢadıktan sonra iki yüz üç yaĢında vefat eyledi. 

Ġster inanın ister inanmayın. Burasına ben karıĢmam. 

Çocuk Dünyası, I(17), 31 Mart 1917, s.13- 14. 

5.1.124. Geyik ile Morina 

Eski Ģimal denizinin kenarında güzel bir kumsal üzerinde bir vakit bir geyik 

geziniyor ve latif havada pek ziyade sevdiği deniz tuzundan istifade ediyordu. 

Sahilden denize doğru uzanmıĢ bir yeri dolaĢırken denizde bir morina balığı sudan 

baĢını çıkarıp: 

- Geyik kardeĢ, ne yapıyorsun? Der. Geyik durur ve balığa der ki: 

- Seninle bir yarıĢ edelim, diyorum. Ġyi olmaz mı? Sen ne dersin? Geyik mi 

hızlı gider, morina mı? Bu meseleyi hazır halletmiĢ oluruz. 

Morina balığı bir müddet düĢünüp durur. Sonra Ģu cevabı verir: 
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- Birader bugün pek meĢgulüm, yarın bu vakit gelirsen dediğin gibi yarıĢ 

ederiz. 

Ayrılırlar. Geyik kaybolunca balık o sularda bulunan bütün morinalara 

haber gönderir. Ertesi gün sabah vakti bir geyik ile yarıĢ edeceğini söyler ve yarıĢ 

esnasında sahilden “Balık burada mısın?” diye sual edince “Evet buradayım.” cevabı 

verilmesini tembih eder. 

Ertesi gün güneĢ doğunca geyik sözleĢtikleri yere gelip “Balık burada 

mısın?” der. Hemen “Evet, buradayım. Seni bekliyorum.” der. 

Geyik hadi diye koĢmaya baĢlar. Hâlbuki morina balığı kendi kendine güler 

ve denizde hiç yerinden kımıldamayıp durur. Geyik hızla koĢar. KoĢar. Bir 

kilometreden ziyade yol alır. Sonra durup: 

- Balık burada mısın? 

Diye sorar. O esnada orada bulunan baĢka bir balık cevap verir: 

- Evet, geyik kardeĢ buradayım. Deminden beri seni bekleyip duruyorum. 

Yoksa ileride olacaktım. 

Bunun üzerine geyik biraz daha hızlı koĢmaya baĢlar. Bir müddet sonra yine 

durur. 

- Balık burada mısın? Der. Yine baĢka bir balık cevap verir. 

- Evet, geyik kardeĢ, buradayım. Deminden beri seni bekleyip duruyorum. 

Yoksa ileride olacaktım. 

Geyik bunları hep aynı balık zanneder. Kendini son derecede zorlayarak bir 

müddet rüzgar gibi gider. Nihayet durup yine: 

- Balık burada mısın? Diye sorar. Bu sefer yine baĢka bir balık cevap verir.  

- Evet, evet, buradayım. Canım sen ne kadar yavaĢ gidiyorsun. Hep geri 

kalıyorsun. 

Artık geyikte takat kalmaz. Zaten yorulmuĢ bir de bu cevabı duyunca bütün 

ümidi kalmaz. Kumsal üzerine boylu boyuna uzanır. ĠĢte bu suretle morina balığı 

yarıĢı kazanır. 

Çocuk Dünyası, I(16), 17 Mart 1927, s. 14- 15. 
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5.1.125. Sihirli At 

Vaktiyle Ġran‟da Nevruz denilen senenin birinci günü Ģenlik yapmak adetti. 

Bütün bu Ģenliklerin en muhteĢemi tabii sarayda verilen eğlencelerdi. Nitekim bir 

sene sarayda Ģahın maiyeti muhtelif eğlencelerle meĢgulken muhafızlar yepyeni bir 

keĢfi göstermek isteyen bir Hintliyi huzura götürdüler. Hintli tahta bir atı Ģaha 

götürüyordu. 

Hintli dedi ki: 

- Bu hayvan o kadar sanatkârane yapılmıĢtır ki kimse bunun derecesinde bir 

eseri görmemiĢtir.  

ġah atı tetkik etti. Bunda bir hususiyet göremedi. Dedi ki: 

- Elbette bu atı yapmak için birçok zaman sarf edilmiĢtir. Fakat eminim ki 

diğer sanatkârlar bunu kolaylıkla taklit ve imal edebileceklerdir. 

- Affediniz haĢmetmeab! Bu atın hayrete Ģayan bir meziyeti vardır. Tek bir 

meziyeti bu at süvarisini birkaç dakikada dünyanın öbür ucuna götürmeye kabildir. 

Yalnız onu harekete getirmenin yolunu bilmelidir ki bu da benin sırrımdır. Bu at 

satılmaz. Bunu bana veren sihirbaz yürütmesini öğretti. Bana bunu satmamaklığımı 

yemin ettirdi. Mübadele dahi edemem. 

ġah: 

- Ġstediğini sana vermeye hazırım. Hatta eğer hükümetim içerisinde en güzel 

Ģehri stersen vereyim. Ölene kadar oranın sahibi olarak mesut ve müreffeh yaĢa. 

Orada hazır bulunanların çoğu Ģahın bu cömertliğine ĢaĢırıp kaldılar. Fakat 

Hintli dedi ki: 

- HaĢmetmeab, sahavetinizi takdir ederim fakat daha sözümü bitirmemiĢtim. 

Diyecektim ki ben yemin ile taahhüt ettim ki Ģahlardan hangisi kızını bana verirse bu 

atı ona terk edebilirim.  

ġah bu adamın gururu karĢısında ĢaĢırdı ve muvafakata karar verir gibi oldu. 

Derhal oğlu Firuz kuvvetle bağırdı: 

- Babacığım ümit ederim ki bu teklifi kabul etmezsiniz. Böyle çirkin bir 

pazarlık edilemez. 

ġah: 
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- Bilirim, karar vermezden evvel epeyce anlamak isterim. Oğlum bu sihirli 

atı bir tecrübe et. 

Genç Ģehzade Hintliye istifhamkar bir suretle baktı. Hintli muvafakat 

ediyordu. Atın üzerine atladı. Atı harekete getirecek düğmeye bastı. Hintli eyeri 

bağlamak için yaklaĢıyordu. Bir çığlık kopardı. Ümitsiz bir halde ellerini havaya 

kaldırdı.  Hâlbuki Firuz havalarda kayboluyordu.  

ġah merakla: 

- ġehzade çıktığı gibi yere kolayca inebilecek mi? Diye sordu. Fakat Hintli 

mahzuniyetle cevap verdi.  

- HaĢmetmeap, Ģehzade öyle hiddetle ata sıçradı ki aĢağıya nasıl 

inebileceğini göstermek için bana vakit bırakmadı. 

ġah fevkalade hiddetlendi. Hintliyi hapse attırdı.  

- Felaketime sebep oldun. Eğer oğlum üç ay zarfında dönmezse idam 

edileceksin, diye bağırdı. 

Bu esnada Firuz o kadar yükselmiĢti ki görmeye imkân yoktu. Ġnmek için 

çevrilecek bir düğme aradı. Fakat bunu yerine vakıf olamadı. At yükseldikçe 

yükseliyordu. ġehzade büyük bir endiĢe ile hayvanın bütün vücudunda basılacak bir 

düğme aradı. Fakat hayvanın baĢı, sırtı, yanları bir aynadan daha mücellaydı. O 

zaman mahvolduğunu düĢündü. Ümitsizlikle hayvanın sol yanağını araĢtırdı.  

Parmaklarının altında küçük bir düğme olduğunu anladı. Kuvvetle bastı. Hayvan 

derhal büyük bir süratle yere inmeye baĢladı. Firuz yeni dağlar ve vadiler gördü. 

Biraz sonra mezra bir arazi üzerine indi. Burada vasi bir bahçenin ortasında 

muhteĢem bir saray bulunuyordu. Saray bahçesinin ortasında da genç bir prenses 

vardı. Altın iĢlemeli yastıklar ve halılarla süslenmiĢ bir divan üzerine yaslanmıĢtı.  

Bu kız Hindistan sultanının kızıydı. Gökten düĢen bu âdemden birden ürktü. 

Kaçmak istedi. Bu sevimli prensi gören Firuz‟un gözleri kamaĢmıĢtı. Hemen kızın 

ayakları dibine oturdu ve bütün sergüzeĢtini ona hikâye etti. Firuz‟un hikâyesi bitince 

prenses bahçede gezinmek istedi. Beraberce uzun zaman gezdiler. Birkaç gün sonra 

Firuz kızdan izdivaç talebinde bulundu. Prenses babası da razı olursa kendisini takip 

edeceğini söyledi.  

Firuz: 
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- Fakat ben burada yalnızım. Sultan bana avcı veya sergüzeĢtci diye bakıp 

razı olmayacaktır. Babamın sarayına kadar beraber gidelim. Bir elçi gönderelim. O 

benim tarafımdan izdivacınızı talep etsin, dedi.  

Prenses Firuz ile beraber gitmeye karar verdi. Ġkisi de sihirli atın üzerine 

bindiler. At havada yükselmeye baĢladı. 

Çocuk Dünyası, I(18), 31 Mart 1917, s. 11- 12. 

- 2- 

Prenses evvela biraz üzüldü. Fakat Firuz‟un teminatı üzerine rahatladı. 

Birkaç dakikada Ġran toprağına gelmiĢlerdi. Firuz niĢanlısını muhteĢem bir 

merasimle saraya götürmek istiyordu. Onun için Ģehrin haricinde inĢa edilmiĢ yazlık 

bir saraya götürdü. Birkaç saat burada kendisini beklemesini istirham etti. Kendisi 

yalnız olarak saraya gitti. Babası oğlunu tekrar gördüğü için sevincinden çıldıracaktı. 

Çünkü oğlunu ölmüĢ zannediyordu. 

Firuz ona bütün baĢından geçenleri anlattı. Hindistan sultanının kızını 

beraberinde getirdiğini söyledi.  

- O Ģimdi buraya yakındır babacığım. Beni yazlık sarayda bekliyor, dedi. 

- Seninle beraber gidelim, aziz çocuğum. Bugünden senin düğününe 

baĢlayacağım. 

Bugüne kadar hapiste olan Hintliyi de serbest bıraktı. Ona sihirli atını iade 

etti. Bir daha kendi hükümeti dâhiline gelmemesini tembih etti. Sonra düğün için 

hazırlanması lazım gelen Ģeyleri emir etti. Oğlu ile beraber prensesi saraya getirmek 

için yola koyuldular. Bütün mahiyeti ile beraber giderken sihirli atın havada 

uçtuğunu ve üzerinde Hintlinin prensesi kucağında tutarak yıldırım süratiyle 

uzaklaĢtığını götürdüler. Hintli kurtulur kurtulmaz yazlık saray gitmiĢti. Prensese 

kendisinin kral tarafından gönderildiğini ve prensesi saraya götürmeye memur 

olduğunu söylemiĢti. Zavallı prenses bunu doğru zannederek ata binmiĢ Hintli 

düğmeye basınca onunla beraber buradan kaçmıĢtı. 

Bu manzara karĢısında herkes ĢaĢırıp kaldı. Kral müthiĢ hiddetlendi. Zavallı 

niĢanlı prensin hali büsbütün acınacak vaziyetteydi. Herkes kendisini teselliye 

çalıĢıyor, bütün ailesi ümit vermeye uğraĢıyordu. Firuz ebeveynlerinin müsaadesini 

aldı. DerviĢ kıyafetine girerek bütün dünyayı dolaĢmaya karar verdi. Belki sevgili 
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niĢanlısını bulacaktı.  

Hintli, prensesi KeĢmir sultanının hükümeti civarında bir ormana indirdi. Bu 

orman gayet uzaktı. Bütün geceyi zavallı kız endiĢe ve kederle geçirdi. Sabah olunca 

kızcağız açlıktan Ģikayet etti. Hintliye yiyecek bir Ģey bulmasını söyledi. Hintli kızı 

kaçmasın diye bir ağaca sıkı sıkı bağladıktan sonra gitti.  

KeĢmir sultanı ormanda ava çıkmıĢtı. Tesadüf oradan geçerken bu garip 

manzarayı gördü. Fevkalade müteessir oldu. Kızın bağlarını çözdü ve alıp sarayına 

getirdi. Sultan kıza âĢık olmuĢtu. Evlenmek niyetiyle merasim hazırlıklarına baĢladı. 

MüthiĢ bir kalabalık yollarda alayın geçmesini seyir etmek için bekliyordu. Derken 

prensesin çıldırdığı haberi duyuldu. Sultan hükümeti dâhilinde ki bütün meĢhur 

doktorları çağırdı. Bunlar her taraftan geldiler fakat hiçbiri hastalığa çare olamadılar. 

Çünkü prensesin hastalığı gösteriĢti. Kendisini korkutan düğün merasimini böylece 

savuĢturmak istiyordu. Bu oyunda muvaffak da oluyordu. 

Firuz bu esnada dünyayı dolaĢıyordu. Her yerde prensesi arıyordu. Bir gün 

Hindin büyük bir Ģehrinde bir masada otururken yanındaki satıcıların sözleri 

dikkatini celp etti. Az zaman evvel KeĢmir‟e gelen yabancı bir güzelden 

bahsediyorlardı. Bunun çıldırdığını kimsenin çare bulamadığını anlatıyorlardı. 

Ġçlerinden biri sihirbaz bir Hintli refakatinde sihirli bir atla buraya geldiğini ifade etti. 

Prens büyük bir sevinçle kalktı. KeĢmir yolunu tuttu. Hekim elbisesi giydi. ġehre 

gelir gelmez saraya gitti. Hastayı iyileĢtireceğini söyleyerek sultanın yanına kabul 

edildi.  

- Hastanın aklını yerine getirmeye söz veriyorum. Siz yalnız dediklerimi 

yapınız. Prenses buraya sihirli atla geldi değil mi? Yarın siz sihirli atı sarayın 

önündeki geniĢ meydana getirirseniz tecrübemi prensesi ata oturtarak yapacağım. 

Neticede muhakkak prenses kurtulacaktır, dedi. 

Ertesi gün sultan sihirli atı getirmeleri için emir etti. Çünkü doktora 

fevkalade emniyet ediyordu. Bunun maharetine o kadar itimat etmiĢti ki… Prenses 

ve hizmetkârları sultan ve saray halkı ile prensesin akıllandığını görmek isteyen 

büyük bir kalabalık etrafı kapladı. Sahte doktor prensesi ata oturtmasını emir etti. 

Atın dört tarafına birer mangal koydurdu. Hizmetçilere mangallara güzel kokulu 

Ģeyler günlük tütsüler atmalarını söyledi. Derhal kokulu bir duman bulutu prensesin 

ve atın etrafını kuĢattı. Sahte doktor ellerini havaya kaldırdı ve prensesi teshir edecek 
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birçok Ģeyler söyleyerek niĢanlısının arkasına geçti. Duman bulutu onun hareketini 

etraftakilere göstermiyordu. Ata yerleĢince düğmeyi çevirdi ve iki niĢanlı o dakikada 

havada yükseldiler. AĢağıda müthiĢ bir velvele koptu.  

Sultan kendisine oynanan bu oyun karĢısında hiddetini zapt edemiyordu. 

Bütün halk öldürmeli diye bağırıyorlardı. Onlar bir dakika içinde görünmez 

olmuĢlardı. Yalnız mangala atılan tütsülerin dumanları etrafa hala intiĢar ediyordu. 

Birkaç dakika sonra iki niĢanlı Ġran toprağına geldiler. Prensesin babası o kadar 

ihtiyarlamıĢtı ki elçisiyle Ġran hükümdarına kızının kaybolduğunu haber veriyor ve 

ne taraftan aramaya baĢlamak lazım geldiğini soruyordu. Nihayet bu iki hükümdar 

beraberce aramaya karar verdiler. Fakat niĢanlıların muvasalatı iki babaya da sevinç 

yaĢları döktürdü. Hemen düğüne karar verdiler. Öyle muhteĢem bir düğün yapıldı ki 

bu defa hiçbir mani çıkmadı. Bunun üzerine Ġran hükümdarı uzun zaman 

üzüntülerine sebep olan atı ortadan kaldırmak için yaktırdı. Bundan sonra kimse 

böyle bir Ģey yapmaya teĢebbüs etmedi. 

Çocuk Dünyası, I(19), 7 Nisan 1927, s.13- 14- 15. 

5.1.126. Keloğlan 

Vaktiyle bir konakta zengin bir adam ve iki oğlu otururdu. Bu çocuklar o 

kadar çok Ģeyler bilirlerdi ki onların yarısı kadar bilgiç olmak insan için kafiydi. Bir 

gün kralın kızı sözlerine en iyi cevap verecek adamla evlenmek istediğini ilan 

ediyordu. Bunun üzerine bizim kardeĢlerin ikisi de boy ölçüĢmek arzusuna düĢtüler. 

Sekiz gün vakit verilmiĢti. Gençler hazırlanmaya baĢladılar. Zaten 

malumatları kafi derecedeydi. Birincisi Arapça ve Acemce bütün lügat kitaplarını, on 

seneden beri çıkan bütün gazetelerin isminden ilan sayfalarına ezbere biliyor bunları 

baĢtan sona sondan baĢa kadar çatır çatır okuyordu. Öteki dünyadaki bütün 

Ģehirlerin, köylerin isimlerini ezberlemiĢti. Bundan baĢka güzel nakıĢta iĢliyordu. 

Ġkisi de kendi kendilerine: 

- Mutlaka ben kazanacağım, diyorlardı. 

Babaları her birine güzel bir at verdi. Gazete ve lügatları ezbere bilenin atı 

simsiyah, diğerinin süt gibi beyazdı. Kolaylıkla lakırtı söyleyebilmek için dillerini 

badem yağıyla ovdular. Ata binecekleri zaman teĢyi için bütün hizmetçiler avluda 

toplanmıĢlardı. 
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Tam bu sırada üçüncü kardeĢleri geldi. Bunlar üç kardeĢtiler. Fakat 

sonuncuyu kardeĢ saymıyorlardı. Bu pek cahil bir çocuktu. Kafasında fırça gibi 

saçları olmasına rağmen adını da “Keloğlan” koymuĢlardı. 

- KardeĢler! Böyle güzel güzel giyinmiĢ nereye gidiyorsunuz? Diye sordu. 

- ġehre gidiyoruz. Kralın kızını alacağız. Ġlanları duymadın mı? 

ĠĢi Keloğlan‟a anlattılar. O da: 

- Durun. Ben de sizinle beraber geleyim, dedi.  

KardeĢleri kahkaha ile güldüler ve uzaklaĢtılar.  

Keloğlan: 

- Baba bana da bir at ver, diye bağırdı. Ben de evlenmek istiyorum. Eğer 

prenses beğenir de bana varırsa ne ala… Varmazsa ben onu alırım! 

Babası: 

- hayır, diye cevap verdi. Sana at değil eĢek bile veremem. Bu kafa ile mi 

prensesi alacaksın? Olmaz! 

Keloğlan: 

- Vermezsen verme, dedi. Ben de tekeye biner öyle giderim. 

Tekesinin sırtına bindi. Ayaklarıyla vurarak koĢturmaya baĢladı. Biraz sonra 

ben de geliyorum, bekleyin be! Diye bağırdı. KardeĢleri ileride hiç konuĢmadan 

atlarını sürüyorlardı. 

Keloğlan: 

- Hop hop! Diye bağırdı. ĠĢte size yetiĢtim. Bakın yolda ne buldum! 

Eline ölü bir karga almıĢtı.  

- Zavallı Keloğlan, bunu ne yapacaksın? 

- Kralın kızına vereceğim.  

Diğerleri: 

- Ya! Sahi mi? Diye gülüĢtüler. Tekrar atlarını dörtnala kaldırdılar.  

- Hop hop! ĠĢte geliyor. Bakın bu sefer ne buldum. Bugün talihim pek 

yerinde. 
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KardeĢler Keloğlan‟a dönüp baktılar.  

- Keloğlan bu tabanı parçalanmıĢ eski pabucu da kralın kızına mı 

götüreceksin? Diye sordular.  

Keloğlan: 

- Evet, ona vereceğim, cevabını verdi.  

KardeĢleri gülüĢtüler ve tekrar uzaklaĢtılar. Biraz sonra Keloğlan yeniden: 

- Hop hop! ĠĢte geldim, diye bağırdı. Aman bu gün neler de buluyorum. Bu 

seferki hepsinden daha güzel.  

KardeĢleri: 

- Yine ne buldun? Diye sordular. 

- Bu sefer ki yaman. Kralın kızı öyle sevinecek ki… 

Ötekiler: 

- Aman bu pis çamuru da nereden buldun? Murdar Keloğlan! Diye 

azarladılar.  

Keloğlan: 

- Evet, fakat her yerde böyle ince çamur bulunmaz, dedi ve ceplerini 

doldurdu.  

KardeĢleri yeniden atlarını koĢturdular. Keloğlan‟dan evvel Ģehrin kapısına 

vardılar. Polisler gelenlere birer numara vererek sıraya koyuyorlardı.  O kadar 

kalabalıktı ki insan kolunu bile oynatamıyordu. Onun için hiç dövüĢ olmadı. Yalnız 

epeyce ağız kavgası çıktı. Bütün Ģehir halkı sarayın etrafına toplanmıĢ, içeriye 

girenleri seyrediyorlardı. Zavallı adamcıklar içeriye girer girmez vık! diye dilleri 

tutuluyor bir kelime bile söyleyemiyorlardı.  

Prenses de: 

- BaĢkası gelsin! Diyordu. 

Bizim lügatları ezbere bilen gence sıra geldi. Fakat zavallı içeriye girer 

girmez bildiklerini hep unuttu. Ġmtihan odasının döĢemesi parıl parıl yanıyordu. 

Tavanı da aynadan yapılmıĢtı. Onun için insana baĢ aĢağı yürüyormuĢ gibi geliyordu. 

Her pencerede bir kâtip oturmuĢ, cevapları yazıyordu. Her söz hemen gazeteye 
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basılıyor ve sokağın köĢesinde sayısı elli kuruĢa satılıyordu. Adam bu kâtiplerin 

duruĢundan ürküyordu. Üstelik salondaki altı sobayı öyle yakmıĢlardı ki kıpkırmızı 

olmuĢlardı.  

Genç: 

- Burası çok sıcak, dedi.  

Kralın kızı: 

- Babam bu gün piliç piĢirtecek, dedi.  

Vay! Çocuk Ģimdi buna ne cevap versin? Ağzını bile açamadı. 

Prenses: 

- Bu da iĢte yaramazın biri. Hadi baĢkasını getirin, diye zavallıyı kovdu. Sıra 

öteki kardeĢe geldi. O da: 

- Burası fena halde sıcak, dedi.  

Prenses de: 

- Bugün piliç piĢirteceğiz, diye cevap verdi.  

Öteki: 

- Ah! Ah! Nasıl? Dedi. Bütün kâtipler defterlerine “Ah! Ah! Nasıl?” Diye 

yazdılar.  

Prenses yine bağırdı: 

Bu da iĢe yaramaz. BaĢkasını getirin! 

Sıra Keloğlan‟a gelmiĢti. Odaya tekesinin boynuzundan tutarak girdi.  

- Burası ne kadar sıcak, diye bağırdı. 

Kralın kızı: 

- Elbette. Bugün piliç piĢireceğiz, dedi.  

Keloğlan: 

- Hay Allah razı olsun. ġu benim kargayı da piĢirsenize, diye cevap verdi.  

Kralın kızı: 

- Kabın kacağın var mı? Bizim tenceremiz falan yok ki, dedi. 
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Keloğlan: 

- ĠĢte kabım, dedi. Kargayı eski pabucun içine koydu. 

Prenses: 

- Ġyi bir yemek olacak. Fakat salçasını nereden bulayım? Diye sordu. 

Keloğlan: 

- Oh! Bende dolu. Dedi ve bir avuç çamur çıkardı. 

Prenses: 

–Hah iĢte bu iyi, dedi. Sen söz söylemeyi, cevap vermeyi biliyorsun. Sana 

varacağım. Fakat konuĢtuğumuz sözlerin hepsini kâtipler yazdılar. Yarın gazetelerde 

çıkacak. Hele Ģu pencerede oturan ihtiyar hepsinden beterdir. Buna ne çare 

bulacaksın? 

Keloğlan: 

- ġu kır saçlı herifler mi? Dur ben onların payını vereyim, dedi. Ceplerini 

boĢalttı. Bütün çamurları kâtiplerin yüzüne attı.  

Prenses: 

- Aferin, aferin, diye bağırdı. Bunu ben bile düĢünemezdim. 

Keloğlan prensesi aldı ve günün birinde memleketin baĢına geçti. Ben bu 

hikâyeyi Keloğlan‟ın gözüne iliĢmeyen bir kâtibin kâğıtlarından okudum. Fakat 

acaba tamamen doğru mu yazılmıĢtı bilmiyorum. 

Çocuk Dünyası, I(19), 7 Nisan 1927, s.5- 6- 7. 

5.1.127. Bir Gece Seyahati 

Küçüktüm, yatak odamın penceresinden bahçeyi seyrediyordum. O gece 

mehtap çok güzeldi. Böyle havaya bayılırdım. Küçük bebeklerimi alıp annemi 

uyandırmadan bahçeye çıktım. Havuzun yanında kanepeye oturdum. Hafif bir rüzgar 

yeni açmıĢ bahar çiçeklerinin güzel kokularını etrafa dağıtıyor, her yer mis gibi 

kokuyordu. Birden gözlerim gökteki yıldızlara iliĢti. Elmas gibi parlayan bu ateĢleri 

neye benzetiyordum biliyor musunuz? Gökyüzü bir mektep ay hoca hanım, yıldızlar 

talebe. Ben böyle düĢünürken ne oldu bilmem. Bir zil sesi duydum ve kendimi 

onların arasında gördüm. Bir talebe koĢa koĢa hoca hanımı çağırdı ve beni gösterdi. 
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Ay hanım beni tanır gibi gülümsedi. Ġçeri aldı. Beyaz bir odaya girdik. KonuĢtuk. 

Ġkinci ders birinci sınıftaymıĢ. Sizi mini minilere göstereyim. Öyle çalıĢkanlardır ki 

dedi. Biraz sonra zil çaldı, sınıfa girdik. Hepsi tertemiz giyinmiĢler, saçları 

muntazam örülmüĢ, pırıl pırıl parlıyorlardı. Bu sevgili yavrulara hoca hanım beni 

dünyadan gelen misafirim diye takdim etti. Onlarda teĢekkür ettiler.  

Hoca hanım Zühre isminde bir talebeyi derse kaldırdı. Sorduğu suallere 

güzel, doğru cevap aldığı için çok memnun oldu. Gülümserken bana sınıfın en 

çalıĢkan talebesidir. Diye Zühre‟yi takdim etti. Birkaç talebe derse kalktıktan sonra 

zil çaldı.  

Bizde talebe ile bahçeye çıktık. Hepsi halka halka olup oynadılar. Derken 

biri düĢtü. Dünyadayken iĢitmiĢtim. ġahap uçarmıĢ. Herhalde yıldızlar oyun 

oynarken düĢtükleri zaman bizde Ģahap uçtu diyoruz. Az sonra hoca hanım eve gitti. 

Geldiği zaman onu siyahlara bürünmüĢ gördüm. ÜĢümüĢtü. Ben de üĢümüĢtüm. 

Talebe de…  MüthiĢ bir fırtına çıkmıĢ, üstümüzü bulutlar kaplamıĢtı. Talebeyi 

içeriye soktuk. Birkaç saat süren fırtına durmuĢ, akĢam olmuĢtu. Talebeler evlerine 

gittiler. Ben de Ay hanıma veda ettim, ayrıldım. Eve geç kaldım diye koĢuyordum. 

Ayağım bir taĢa takıldı, düĢtüm. Birden gözlerimi açtım. Oturduğum kanepeden 

aĢağıya düĢmüĢüm. Henüz sabah oluyordu. Anneme görünmeden yatağıma geldim, 

yattım. Fakat artık uyumak mümkün değil idi. Bu kadar güzel rüya daha ömrümde 

görmemiĢtim. Tekrar onları görmek için gözlerimi sıkı sıkı yumdum. Uyuyamadım. 

DüĢünüyordum. Küçücük aklımla kendime sualler soruyordum. Diyordum ki sanki 

dünyadaki güzel mektepler sevimli mektepliler, çalıĢkan muallimler gökyüzündekiler 

kadar güzel ve çalıĢkan değil midirler? 

Çocuk Dünyası, I(19), 7 Nisan 1927, s. 16. 

5.1.128. Perizat’ın Ejderhası 

Bir memlekette bir ejderha vardı. Birçok kimseler çalıĢmıĢ çabalamıĢ fakat 

onu öldürememiĢti. Ejderha bir dağ eteğindeki mağarada yaĢıyordu. Her gün ne 

yapıp yapıp bir adamı yutuyordu. Bir gün bir çiftçi tarlasında çalıĢırken baĢka bir gün 

bir postacı mektupları götürürken yahut ekmekçi ekmek taĢırken ejderhanın 

hücumuna uğruyor, mahvoluyordu. 

ĠĢ senelerce böyle devam etti. Herkes ejderhadan bıkmıĢtı. Fakat ona bir Ģey 

yapamıyorlardı. Ejderhanın bulunduğu mağaranın yanından artık kimse geçmeye 
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cesaret edemediğinden ejderha aĢağı inmeye mecbur olmuĢ, bunun üzerine ahali 

hükümete müracaat etmeye karar vermiĢti. Hükümet düĢündü, taĢındı fakat bir Ģeye 

karar veremedi. Ejderhaya karĢı asker gönderse bir Ģey kazanılamayacaktı. Bunun 

üzerine kral Ģöyle bir fikir teklif etti. Memleketin içinde hangi bir yiğit kalkar da 

ejderhayı öldürürse ona büyük bir çiftlik ve büyük bir para verilecek, memleketin en 

güzel kızı ona varacak. 

Memleketin en güzel kızı Perizat‟tı. Muvaffak olan kahraman bu kızı 

alacaktı. Perizat herkes tarafından sevilen bir hanımdı. Tahsilini büyük 

muvaffakiyetle bitiren bu hanım kızın en büyük merakı hayvan beslemekti. 

Kendisinin ejderhayı öldürmeye muvaffak olan kahramana verileceğini öğrendiği 

zaman kızmıĢtı. Hayvana, ejderhaya yazık değil miydi? 

Birçok kahramanlar hükümete müracaat ettiler. Hepsi de Perizat‟ı almaya 

layık olduklarını söylediler. Fakat bunların biri de geri dönmedi. Öldüler mi kaldılar 

mı kimse anlayamadı. 

Nihayet bir gün, pazartesi günüydü hükümet konağına iki yiğit daha geldi. 

Biri çok yakıĢıklı bir gençti. Adı Ali‟ydi. Öteki meĢe gibi bir adamdı. Adı Veli‟ydi.  

Veli, ÇarĢamba günü gidip ejderhayı öldüreceğim, dedi. Bu beĢinci ejderha 

olacak. Sonra da Perizat‟ı alıp evime götüreceğim. 

Ali, ben Salı günü gideceğim. Perizat bana bir gül hediye ederse ben neler 

yapmam. Çünkü hiçbir ejderha onun gülünü solduramaz, dedi. 

O gün Perizat bir aralık evinden kayboldu. Aradılar bulamadılar. Baktılar ki 

sokaklar alkıĢ sesleriyle çalkalanıyor. Acaba ne oluyor? Halk sokağa dökülerek 

bağırıyor, çağırıyordu. Çünkü Perizat bir ipe bağladığı ejderhayı sürükleyip 

getirmiĢti. Perizat halkın alkıĢları arasında ilerliyor, ejderhayı evine götürüyordu. 

Perizat bunu nasıl yapabildi? Perizat Ali‟ye âĢıktı. O yakıĢıklı genci ejderha 

yutarsa ister istemez o kaba saba Veli‟ye varacaktı. Hem de zavallı ejderha 

öldürülmüĢ olacaktı. Perizat ihtiyar bahçevanıyla görüĢmüĢ ona ejderhaya ne 

yapılması lazım geldiğini sormuĢtu. Ġhtiyar hayvanlardan anlardı. Perizat‟a 

ejderhanın da bazı köpekler gibi kendisinden korkanları kovaladığı ve onlara fenalık 

ettiğini anlattı. Bunun üzerine Perizat dağa çıkmaya karar verdi. Perizat macerasını 

Ģöyle anlatıyor: 
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- Dağa vardığım zaman ejderha üzerime atıldı. Kımıldamadım. O zaman 

ejderha durdu. Kuyruğunu sallamaya baĢladı. Öyle ya herkes ona fenalık ediyordu. 

Onu öldürmek istiyordu. Peki, Ģimdi ejderhayı ne yapacaktı? Sinirleri yatıĢtıktan 

sonra onu tekrar mağarasına götüreceğim. 

Veli vakıayı öğrendiği zaman savuĢtu, gitti. Fakat Ali geldi. Ne yapılacağını 

sordu. Perizat‟a soralım dediler. 

Ali Perizat‟a: 

- Buyurun gülünüzü, dedi. 

Perizat gülü aldı. Öptü. Sonra yine Ali‟ye verdi. Bir sene geçtikten sonra bu 

gül solmazsa yine gel, mükâfatını al, dedi. Çünkü bu gül bir peri ağacından koparılan 

bir güldü. Onu taĢıyan sevgililerin gönlünde tam bir sene solmadan dururdu. Fakat 

sevgililerin gönlü bozulursa mutlaka solardı. 

Çocuk Dünyası, I(20), 14 Nisan 1927, s.13- 14. 

5.1.129. Ay Efe 

Vaktiyle Ġzmir taraflarında bir balıkçı Kaya Baba vardı. Bu ihtiyar adam 

zengin değildi. Fakat çok mesuttu. Deniz kenarında ufak bir evi, bahçesinde en güzel 

çiçekler vardı. 

O her sabah katranla boyanmıĢ siyah sandalına binerek balık tutmaya gittiği 

zaman dünyadaki kadınların en güzeli olan kızı Ġnci bahçeye çıkar, akĢama kadar bu 

çiçeklerle meĢgul olur. Onları sular, kurumuĢ yapraklarını, böceklerini ayıklardı. 

AkĢamüstü de babasının geleceği saatten yarım saat evvel çiçeklerin arasına bir sofra 

kurar ve mehtabın altında güzel kokuların içinde baba kız yemeklerini yerlerdi. 

Yine bir gün Kaya Baba siyah sandalıyla denize açılmıĢ, Ġnci de her vakit ki 

gibi çiçeklerinin yanına gelmiĢti. Öğlenin sıcağı onu epeyce terletmiĢti. Biraz elini 

yüzünü yıkamak için deniz kenarına indiği vakit karĢısında büyük yelkenlerini 

ĢiĢirmiĢ yepyeni kocaman bir geminin geldiğini gördü. Babasının da böyle bir gemisi 

olması için Allaha yalvararak onu seyre daldı.  

Bu gemi Girit korsanlarının reisi Roko‟nun gemisiydi. Oradan geçen tüccar 

gemilerini soymak için dolaĢıyordu. Roko bir geminin gelip gelmediğini görmek için 

dürbününü aldı ve yüksek direklerden birine çıktı. Etrafa bakınırken karĢı sahilde 

dünya güzeli olan Ġnci‟yi gördü. Hemen geminin o tarafa gitmesi emir etti. BeĢ 
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dakika sonra gemi Kaya Baba‟nı evinin biraz ilerisine demir atmıĢtı. Reis en kuvvetli 

adamlarından iki tanesini yanına aldı ve bir kayığa binerek karaya çıktı. Ġnci bu 

kocaman adamlardan korkarak içeriye kaçtı. Kapıyı arkasından sürmeledi. Fakat üç 

adam kuvvetli omuzlarıyla kapıya dayanarak kırdılar. Ġnci‟yi zorla sürükleye 

sürükleye kayığa oradan da gemiye götürerek oradan uzaklaĢtılar. 

Kaya Baba o gün çok balık tutmuĢ, kayığını epeyce doldurmuĢtu. Artık 

erkence evine dönerek dinlenmekten baĢka iĢi kalmamıĢtı. Evine geldiği zaman 

kızını bahçede göremedi. Belki içeridedir diye yürümeye baĢladı. Kapının önüne 

geldiği vakit ĢaĢırdı, kaldı. Çünkü kapısı kırıktı. Birkaç defa Ġnci! Ġnci! diye bağırdı. 

Fakat içeriden hiç cevap gelmedi. Kederli kederli bahçenin her tarafını aramaya 

baĢladı. Tekrar deniz kenarına geldiği vakit uzakta büyük bir gemi gördü. Bunun 

kocaman bayrağından korsanların reisi Roko‟nun gemisi olduğunu tanıdı. Kızını da 

bu geminin kaçırdığını anladı. ġimdi ne yapmalıydı? Hemen aklına dağdaki Ay Efe 

geldi. Kızını kurtarsa kurtarsa bu Ay Efe kurtarırdı. 

Ay Efe genç kuvvetli bir adamdı. Bütün Ġzmir ahalisi onu severdi. Çünkü o 

herkese iyilik ederdi. 

Kaya Baba evinden çıktı. KoĢa koĢa birçok çayırlar, kırlar, dereler geçti.  

Nihayet yüksek bir dağı da tırmandıktan sonra Ay Efe‟nin yanına geldi. BaĢından 

geçenleri anlattı. Efe bunu duyar duymaz hemen adamlarından birkaç kiĢi çağırdı. 

Hepsi birden atlarına bindiler. Kaya Baba‟ya da bir at vererek dörtnala deniz 

kenarına doğru koĢmaya baĢladılar. Birçok çayırları, kırları, dereleri geçtiler. Kaya 

Baba‟nın evine geldikleri vakit güneĢ batmıĢ, her taraf karamıĢ, gemi de 

kaybolmuĢtu. Ay Efe ile Kaya Baba siyah sandala öteki efelerde komĢularının 

sandallarına atlayarak açıldılar. Efelerin kuvvetli kolları kürekleri öyle çekiyordu ki 

bütün sandallar gemiden çok hızlı gidiyorlardı. Nihayet uzaktan geminin ıĢığını 

gördüler ve küreklere daha hızlı asılarak gemiye sessizce yanaĢtılar. Hemen bir ip 

attılar. Ġlk önce Ay Efe çıktı. Bir direğin dibinde duran nöbetçinin üstüne atılarak 

öldürdü, denize attı. Sonra bütün efeler aĢağıdakilerin üzerine hücum ettiler. Onları 

da bağlayıp denize attılar.  

Ay Efe reis Roko‟nun odasının önüne geldiği zaman pencereden bakınca 

zavallı Ġnci‟nin iplerle sımsıkı bağlı olduğunu gördü. Hemen kapıyı açarak masanın 

baĢında rakı içen Roko‟nun üstüne atladı. Roko da hemen bıçağını çekerek efenin 
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üzerine atılmak istedi. Fakat efe kuvvetli kollarıyla onun bileklerini yakaladı ve 

bıçağını yere düĢürdü. Boğazını sıkarak korsanı öldürdü.  

Artık gemide hiç düĢman kalmamıĢtı. Hepsi birden gittiler. Ġnci‟nin 

bağlarını çözdüler. Ondan sonra Roko‟nun bayrağını indirerek denize attılar. Yerine 

Türk bayrağını taktılar. Sabaha karĢı yavaĢ yavaĢ sahile geliyorlardı. Kumluğun 

üstünde birçok ahali birikmiĢ onları bekliyordu. 

Bundan bir hafta sonra Ay Efe ile Ġnci evlenmiĢlerdi. Düğünleri kırk gün 

kırk gece sürdü. Ġzmir‟in bütün dağları davetlilerle doluydu. Roko‟dan aldıkları 

gemiyi de Kaya Baba‟ya verdiler. O da kocaman bir balık taciri oldu. 

Çocuk Dünyası, I(20), 14 Nisan 1927, s.15. 

5.1. 130. Elma Çiçeği 

Çok eski zamanlarda bir peri vardı. Ġsmi gayet uzundu. Bu genç peri kızı 

hayatında hiçbir fena arzu beslememiĢti. Onun için kendisine “Güzel arzu perisi” 

namını vermiĢlerdi. Hakikaten onun temiz kalbini ve saf düĢüncelerini anlatabilmek 

için bu isim çok münasipti. Fakat iyilik yapabilmek için yalnız güzel arzulara malik 

olmak kâfi değildi. Ġstenilen Ģeylerin yapılabilmesi için biraz da düĢünmek lazımdı. 

Zavallı genç peri ise bundan tamamıyla mahrumdu. Onun için o kadar budalaca iĢler 

gördü ki periler kraliçesi güzel arzu perisinin elinden sihirli değneğini almaya karar 

verdi. 

En meĢhur perileri davet ederek büyük bir meclis kurdu. Leylak, menekĢe, 

bulut, fırtına, bahar ve fenalık perisi sırayla oturmuĢlardı. Kraliçe elindeki küçük 

değneği heyecandan titreyen zavallı güzel arzu perisine uzattı ve dedi ki: 

- Kızım, güzel arzu perisi. Seni yüz sene müddetle bir yere kapatacağım. 

Orada yaptığın fena iĢler için tövbe edeceksin. Seni böyle bir cezaya mahkûm ettiğim 

için çok üzülüyorum. Fakat ne çare ki bunu yapmaya mecburum 

Leylak perisi birden bire: 

- Ah! Sevgili kraliçe, affet, diye bağırdı. Bu müddet çok uzundur. Yüz sene 

beyaz bir küçük fare olarak kaldığım için ne kadar üzücü olduğunu biliyorum. 

Fenalık perisi homurdanarak: 

Ben onu affettirmeye çalıĢırım. Çünkü yaptığı Ģeylerin çoğu benim iĢime 
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yarar, diyordu. 

Kraliçe bu sözleri iĢitmiĢti. Dedi ki: 

- Azizim, fenalık yapmak senin sanatındır. Fakat bu zavallı kız ise 

bilmeyerek yapıyor. Hadi bakalım güzel arzu kendini müdafaa etmeyecek misin? 

- Heyhat. Muhterem kraliçem. Ben iyi Ģeyler istemekten baĢka hiçbir Ģey 

yapamam. 

- Evet, doğru söylüyorsun. Ġyilik yapacağım diye gidip bir aslanın kafesini 

açtın. Zavallı hayvana hürriyet vermek istiyordun. Hâlbuki aslan Ģiddetle oradaki 

insanlara hücum etti. Birçoklarını parçaladı. Birçoğu da korkudan öldüler. Onu 

kafesinde bırakmak daha muvafıktı değil mi? 

Zavallı güzel arzu perisi kederinden baĢını önüne eğmiĢti. Kraliçe devam 

etti: 

- Ya o cesur balıkçıyı hatırlıyor musun? Küçük kayığını ne güzel idare 

ediyordu. Fakat aptalca bir arzuda bulunarak büyük bir gemiye malik olmak istedi. 

Sen derhal güzel bir yatla onun kayığını değiĢtirdin ve balıkçıyı kaptan yaptın. Üç ay 

sonra bedbaht balıkçı kaptanlığı bilmediği için yatı batırdı ve kendisi de dalgalar 

arasında öldü, gitti. 

Güzel köylü kızı Binnaz‟ı biliyorsun değil mi? Binnaz köyü terk edip Ģehre 

kaçabilmeyi çok istiyordu. Sen derhal onu bir hanımefendi yaptın. Fakat düĢünmedin 

ki bu hal onu mesut edemez. Çünkü zavallı Binnaz‟ı serbest köy hayatının hicranı 

gittikçe sardı. Nihayet bir türlü alıĢmadığı resmiyetten içi sıkılarak kederinden öldü.  

Bir ihtiyar hâkimin kızına da iyilik yapmak istedin. Naciye kendi 

çirkinliğine alıĢmıĢtı. Herkes onu çok severdi. Çünkü gayet tatlı, sevimli, ince fikirli, 

mütevâzi bir kızdı. Adeta evin bir hazinesiydi. Hafif bir değnek darbesiyle onu ay 

gibi güzel yaptın. Fakat Naciye aynı zamanda bütün meziyetlerini kaybetmiĢ, yalnız 

kendini beğenen bir mahlûk olmuĢtu. Artık on parmağı onu süslemekten baĢka bir iĢe 

yaramıyordu. Bütün bunları iyilik olsun diye yapmıĢtın değil mi? 

Bedbaht peri: 

- Hiç düĢünmemiĢtim, diye mırıldandı.  

- Pekâlȃ, yüz sene vaktin var. Güzelce düĢünebilirsin.  
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Bütün periler haykırdılar: 

- Ah! Yazık. Affediniz. Kendisine bir parça daha müsaade edelim. Bundan 

sonra herhalde düĢünmeden iĢ yapmayacaktır.  

- Hadi öyleyse güzel arzu bir sene daha bekleyeceğim. Bu müddet zarfında 

ümit ediyorum ki daha düĢünceli hareket edeceksin.  

Çocuk Dünyası, I(21), 12 Nisan 1927, s.14. 

- 2- 

Çok eski zamanlardan beri büyük kazlar çiftliği namıyla anılan güzel bir 

çiftlik vardı. Burada bir zamanlar Ģehrin en güzel ve iri bir kazı yaĢamıĢ olduğundan 

sonra da ismi unutulmamıĢtı. AyĢe nine ile Ali baba bu çiftlikte çalıĢıyorlardı. Bir 

ilkbahar akĢamı kollarında küçük bir çocuk taĢıyan bedbaht bir kadın çiftliğin 

kapısında düĢüp bayılmıĢtı. Çıktılar. Derhal kadını yatağa yatırdılar. Fakat zavallı 

talihsiz misafir bir kelime bile söyleyemeden öldü. Çiftçiler küçük kızı evlat 

edindiler ve ismini “Elma Çiçeği” koydular. Çünkü kızın çiftliğe ilk geldiği gün 

bahçedeki elma ağacı ilk çiçeğini açmıĢtı.  

Elma Çiçeği büyüdü. ġetaretli çok güzel bir kız oldu. Evde daima faydalı bir 

iĢ görmeye çalıĢıyordu. Biraz daha büyüyünce AyĢe nine Elma Çiçeği‟ni kazlara 

bakmaya memur etti. Eline küçük bir değnek verip evin karĢısındaki çayıra gönderir, 

iĢlerini görürken aynı zamanda Elma Çiçeğini de gözünden kaçırmazdı. 

Elma Çiçeği‟nin kalbi çok temiz, merhametliydi. Çiftçileri çok seviyordu. 

Çünkü onlar kendisini büyütmüĢlerdi. O kazlarını da çok severdi. Her sabah elinde 

değneği ile Elma Çiçeği meydana çıkar çıkmaz kazlar birbirlerini iterek ve uçuĢarak 

onun yanına koĢarlardı. Yazın uzun günlerinde bazen canı sıkılırdı. Derhal kazlarıyla 

konuĢmaya baĢlardı. Öyle ümit ederdi ki kazları kendisini çok güzel anlıyorlar. 

Yalnız konuĢamadıkları için cevap veremiyorlardı. 

Bir gün güzel arzu perisi oradan geçiyordu. Elma Çiçeği‟nin tatlı sedası çok 

hoĢuna gitti. Fakat genç peri kederliydi. Çünkü bugün ona verdikleri bir senelik 

müddetin sonuydu. Henüz peri kraliçesinin istediği gibi hiçbir faydalı iĢ 

yapamamıĢtı. Acaba yarın yüz sene müddetle tövbeye mi mecbur edilecekti? Güzel 

arzu perisi düĢünüyordu. Ġyi kalpli genç bir kralı himaye etmek istemiĢti. Fakat 

komĢu hükümetler ınu o kadar kıskandılar ki nihayet genç krala harp ilan ettiler. 
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Birçok askerler harpte ölüp gittiler. Güzel arzu bu defa bedbaht bir valideyi teselli 

etmek istedi. Çünkü oğlu çok fena kalpliydi. Zavallı annenin kederlerini azaltmak 

için yaramaz oğlunun kusurlarını gizlemeye çalıĢtı. Nihayet çocuk o kadar yaramaz 

fena bir insan oldu ki annesi oğlum demeye utandı. Küçük ve fakir bir kıza gayet 

güzel bir bebek vermiĢti. Fakat kızcağız bebeğinin güzel elbisesini görünce kendi 

halini beğenmeyerek her gün ağlamaya baĢladı. 

Velhasıl zavallı güzel arzu perisi de hiçbir iyi iĢ yapamadan bütün seneyi 

geçirmiĢti. Kazlarıyla konuĢan Elma Çiçeği‟ni dinlemeye baĢladı. “Benim güzel mini 

minilerim. Birbirinizi itmeyiniz. Hepiniz için ot vardır. GümüĢ renkli kazım Ģu geyik 

otunu bırak da beyaz kaz yesin. O senden daha evvel onu görmüĢtü. Hadi hepiniz 

yiyiniz. Bu güzel otları her zaman bulamazsınız. Sen bilmiyor musun benim ihtiyar 

kazım? Bizi burada görürlerse bırakmazlar. Çünkü onlara verecek paramız yok. Ah, 

param olsaydı. Param olsaydı fakat küçük kızlar onu nereden bulacak? 

Güzel arzu perisi bir müddet düĢündü. Nihayet Elma Çiçeği hanıma doğru 

yürüdü. Küçük kız ondan korkmamıĢ bilakis güzelliği karĢısında hayran kalmıĢtı.  

- Sabahlar hayır olsun peri hanım, diyerek güzel bir reverans yaptı. 

- TeĢekkür ederim küçüğüm. Sen benim çok hoĢuma gittin. Sana iyilik 

yapmak isterim. Arzu eder misin seni bir prenses yapayım? 

- Ah! Hayır, peri hanım. Beni büyüten çiftçileri terk etmek istemem.  

- Fakat onlar seni terk etmeyecekler. Sana güzel bir Ģato vereceğim. Oraya 

onları da götür. 

Elma Çiçeği bir müddet düĢündü. 

- Peri hanım, bu olamaz. Geçenlerde Ģu karĢıdaki köĢede oturan küçük 

hanımefendi beni oynamak için çağırmıĢtı. Gördüm. KonuĢurken bir takım tavırlar 

alıyor, yürürken kırıtıyordu. Öyle olmak benim canımı sıkar. Fakat eğer isterseniz… 

Evet, söyle bakalım. Ne istersin? 

- Peri hanım, bizi buradan kovacaklar. Çünkü çiftliğin efendisi öldü. 

Çocukları kalan paraları paylaĢmak istediler. Onun için burasını satacaklar. Geçen 

gün Ali Baba ile AyĢe nine konuĢuyorlardı da iĢittim. “Burasını baĢka bir adam 

alacak. Ah! Eğer param olsaydı. Çiftliği alır ve Elma Çiçeğiyle ne kadar bahtiyar 

yaĢardık.” diyordu. 
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Güzel arzu perisi sihirli değneğini kaldırdı ve üç defa havada çevirdi. 

- Kazlarını eve götür küçük kız. Dolaptaki kısa ceketinin ceplerine bak. 

Orada istediğin Ģeyleri bulacaksın, dedi ve kayboldu. 

Elma Çiçeği acele eve koĢtu. Çünkü peri kızının kendisini aldatmayacağını 

biliyordu. Dolaptan ceketi aldı. Ne kadar da ağırlaĢmıĢtı. Odadaki tahta masanın 

üzerine paraları boĢalttılar. Ali babayı da çağırıp saydılar. Büyük Kazlar Çiftliğini 

alabilecek kadar paraları vardı. Ali baba dedi ki: 

- Elma Çiçeği, sen bizim hanım efendimiz olursun.  

- Yok. Ben sizin kızınızım ve bu çiftlik üçümüze aittir.  

Bu sözleri söyleyen Elma Çiçeği aynı zamanda bahtiyar çiftçileri kucakladı. 

O gece güzel arzu perisi, periler kraliçesinin meclisinde hazır bulunuyordu. 

Fakat kraliçenin yüzü gülüyordu. Bütün periler sevinip bayram yaptılar. Çünkü güzel 

arzu cezadan kurtulmuĢtu. Yalnız fenalık perisi bundan hoĢlanmadığı için bir köĢeye 

çekildi. Hiddetle homurdandı. 

Çocuk Dünyası, I(22), 28 Nisan 1927, s. 11- 12- 13. 

5.1.131. Çiftçi ile Hırsız 

Bir gün bir çiftçi tarlasında çift sürerken iki hırsız gelmiĢ. Nasıl yapsak da 

Ģu öküzlerden birini çalsak diyorlarmıĢ. Ġki hırsız düĢünürken bir tanesi demiĢ ki: 

- Sen burada tarlaya yakın dur. Ben bir hile düĢündüm. Çiftçiyi buradan 

götüreceğim. Çiftçi ayrılır ayrılmaz sen öküzün bir tanesini çalarsın. 

Tarlanın karĢısında yüksek bir tepe varmıĢ. Öteki hırsız oraya çıkmıĢ. 

“Anlayamadım, anlayamadım, anlayamadım!” diye bağırmaya baĢlamıĢ. Bunu gören 

çiftçi adamın neyi anlayamadığını sormak için tepeye gitmeye karar vermiĢ. Öküzleri 

bırakarak yola koyulmuĢ. Öteki hırsız da fırsat ele geçince öküzün birini çalmıĢ, 

gitmiĢ. 

Çiftçi: 

- Be adam! Neyi anlayamadın? Diye sorunca hırsız: 

- ġunu anlayamadım ki tek öküzle nasıl çift sürüyorsun? DemiĢ. 

Çiftçi arkasına dönüp tarlaya bakınca bir de ne görsün? Öküz tek. 
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DüĢünmeye baĢlamıĢ. 

Hırsız: 

- SormuĢ ne düĢünüyorsun?  

Çiftçi Ģöyle demiĢ: 

- Vallahi ben de anlayamadım. Acaba sabahleyin öküzü tek mi 

çıkartmıĢtım? 

Çocuk Dünyası, I(22), 28 Nisan 1927, s.14. 

5.1.132. Yağ Mumu ile Bal Mumu 

Vaktiyle büyük bir bal mumu vardı. Değerini bilir ve kurumlanırdı. Her 

vakit kendi kendine “Ben baldan çıkmayım, arılar en güzel çiçeklerin özünden beni 

yoğurdular. Bir kalıba döküldüm. Aydınlığım kuvvetlidir. Çok dayanırım, çabuk 

erimem. Benim yerim muhakkak gümüĢ Ģamdanlar yahut billur avizelerdir.” derdi.  

Bir gün yağ mumu ona: 

- Ne güzel talihin var, dedi. Ben bir koyunun iç yağından yapılıyım. 

Kalıptan çıkmada değilim. Beni, fitilimi yağa batırarak meydana çıkardılar. Fakat bir 

Ģeye seviniyorum. Tam sekiz defa battıktan sonra bu hale geldim. Hâlbuki bazı 

kardeĢlerim iki defada çıkarıldı ve cılız kaldılar. Evet, ben yine halimden 

memnunum. Elbette bal mumundan yapılı olmak baĢka iç yağından olmak da 

baĢkadır. Fakat ne yapalım, kısmet!  Sen güzel salonlarda gümüĢ Ģamdanlarda 

kırıtacaksın. Beni de mutfakta yakacaklar. Fakat mutfakta öyle ehemmiyetsiz bir yer 

değildir. Bütün ev halkı hatta efendi bile oraya muhtaçtır. 

Bal mumu: 

- Kibarlar yemeğe pek ehemmiyet verirler. Danslar, ziyafetler, davetler iĢte 

asıl yaĢasın bunlar. Parlamalı, baĢkalarını da parlatmalı. Bu akĢam balo var. Bütün 

hemĢirelerimle beraber davetliyiz. 

Salondan hizmetçi geldi. Bütün mumları topladı. Fakat yağ mumunu da 

aldılar. Evin hanımı- çok kibar bir kadın- kendi eliyle onu mutfağa götürdü. Orada 

küçük bir erkek çocuk elinde bir sepetle duruyordu. Hanım çocuğun sepetini 

patatesle doldurdu. Bir okka kadar tereyağı ve birkaç meyva da verdi. Sonra: 

- Bunları annene götür yavrum, dedi. Bu mumu da annene ver. Kadıncağız 
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geç vakte kadar çalıĢıyor. Bunu yaksın. 

 Evin genç kızı bu sırada mutfağa girmiĢti. Geç vakte kadar lafını iĢitti. 

Sevinçle: 

- Ben de bu gece geç vakte kadar oturacağım, dedi. Balomuz var. Kırmızı 

ipekten yeni kemerimi takacağım.  

Ah! Güzel yüzü sevinçle nasıl da aydınlanmıĢtı. Hayır, hiçbir balmumu bu 

kızcağızın gözleri kadar parlamıyordu. Yağ mumu bunu gördü. Kendi kendine: 

- ĠĢte öyle sevinç aydınlığı ki ömrümün sonuna kadar unutamayacağım. 

Herhalde artık hiç böyle güzel bir Ģey göremem, dedi. 

O sırada onu da sepete koydular. Çocuk aldı. Götürdü.  

Mum: 

- ġimdi nereye gidiyorum? Diye düĢündü. Herhalde fakir bir eve. Belki 

bakırdan bile Ģamdanları yoktur. Öte yanda bizim bal mumu arkadaĢ Ģimdi gümüĢler 

ve altınlar içindedir. Kim bilir aydınlığında ne kibar insanlar dans edeceklerdir. Ne 

yapalım. Kaderim böyleymiĢ. Ben iç yağından yapılıyım. Bal mumundan değilim 

ki… 

Yağ mumu kibar konağın karĢısında ufak bir yer odasına geldi. Burada 

zavallı bir dul kadın üç çocuğuyla oturuyordu. Kadıncağız: 

- Allah bu iyi kalpli hanımdan razı olsun, dedi. Bana ne güzel bir mum 

göndermiĢ. Herhalde gece yarısına kadar beni aydınlatır.  

AkĢam oldu. Yağ mumunu yaktılar.  

Mum: 

- Tü, tü! Diye tükürdü. Sonra kendi kendine söylendi. Aman ne fena 

kipritleri var. Ne kadar pis kokuyor.  

KarĢıdaki güzel konakta da ıĢıkları yakmıĢlardı. Bütün sokak aydınlık 

içindeydi. Arabalar davetlileri taĢıyordu. Balo baĢladı. Çalgı sesleri etrafa yayıldı.  

Yağ mumu: 

- ĠĢte Ģenlik baĢladı, dedi. Ah o küçük kızın yüzü Ģimdi bir kat daha 

güzelleĢmiĢtir. Gözleri benim kurumlu arkadaĢımı bile gölgede bırakıyor. Ah ne 
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olurdu o güzel gözleri bir kez daha göreydim. 

Dul kadının en küçük çocuğu odaya girdi. Bu mini mini güzel bir 

kızcağızdı. KardeĢlerini kucakladı ve kulaklarına: 

- Bu akĢam yağda kızarmıĢ patates yiyeceğiz, diye fısıldadı. Bunu söylerken 

gözleri sevinçten parlıyordu. KarĢıki evin kızı bile: 

- Bu akĢam kırmızı kurdele kemerimi takacağım, dediği zaman bu kadar 

mesrur değildi.  

Mum: 

- Demek kızarmıĢ patates yemek bu kadar sevinilecek bir Ģey, diye düĢündü. 

Çocuğun gözlerine baktı ve pek beğendi. Aksırdı, tükürdü. Böylece takdirini anlattı. 

Birkaç dakika evvel kibritten Ģikâyet ederken de böyle yapmıĢtı. Ne denir. Mumlar 

bir kelime bilir ve bütün hislerini onunla anlatırlar. Sofra kuruldu. Patatesler geldi. 

Çerez olarak her çocuğa birer de elma düĢtü. Sonra o küçük dua etti. 

- Allah‟ım lütuflarına Ģükür ederiz, dedi. Annesine: 

- Anne bu akĢam iyi dua edebildim mi? Diye sordu. Annesi onu gözlerinden 

öptü. Biraz sonra çocuklar yattılar ve hemen uyudular. Kadıncağız dikiĢe baĢladı. 

Geç vakte kadar baĢını kaldırmadı. Evlatlarını yetiĢtirmek için çalıĢıyordu. KarĢıda 

büyük konakta avizeler ve Ģamdanlar daima yanıyor, Ģen bir musiki ortalığı 

çınlatıyordu. Gökte ay fakirlerinde zenginlerin de evlerine aydınlıklarını bol bol 

döküyordu.  

Yağ mumu: 

- Gecem pek sevinçle geçti, dedi. Herhalde bal mumlarının benim kadar 

mesut olduklarını zannetmem. Bizim kibirli arkadaĢı sona kar yanmazdan evvel 

görmek isterdim.  

Tam sönerken ona sevinçle parlayan iki çift göz gördü. Gerçi birini bal 

mumu ötekini de yağ mumu aydınlatmıĢtı. Fakat bunlar ayırt edilemeyecek kadar 

birbirlerine benziyorlardı. 

Çocuk Dünyası, I(30), 22 Haziran 1927, s.12- 13. 

5.1.133. Karlar Kraliçesi 

Birinci Hikâye 
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Ayna Parçaları Ne İşler Yaptı? 

ġeytan bir gün çok keyifliydi. O gün yepyeni bir ayna yapmıĢtı. Fakat 

bildiğimiz aynalar gibi insanı olduğu gibi gösteren cinsten değil. Büsbütün baĢka 

türlü bir ayna. Bunun içinden görünen her Ģey çirkin, biçimsiz Ģekiller alıyor, en ufak 

kusurlar büyüyor, en güzel çehreler iğrenç ve korkunç görünüyordu. ġeytan bu 

aynaya bakınca her yeri görebiliyordu. Dünya yüzünde bir adamın merhametten 

gözleri yaĢarsa aynadaki Ģekli o kadar gülünç oluyordu ki Ģeytan gülmeden 

bayılıyordu. 

Yavru Ģeytanlar aynayı aldılar ve bütün dünyayı dolaĢarak herkesi onunla 

seyrettiler. Her adama ayrı ayrı baktıktan sonra bir kere de göğe çıkmak istediler. 

Yükseldiler, yükseldiler bulutlardan daha yukarıya çıktılar. Fakat birden ayna 

ellerinden kurtuldu. O kadar yüksekten yere düĢtü ve parça parça oldu. KeĢke 

kırılmasaydı. Bu sefer fenalık daha arttı. Rüzgârla savrulan ayna tozları ötekinin 

berikinin gözlerine kaçtı. Bu zavallı adamlar o günden sonra dünyayı sanki Ģeytanın 

aynasından seyrediyor gibi görmeye baĢladılar. Artık her Ģeyle eğleniyor ve hiçbir 

Ģeyi beğenmiyorlardı. 

Bu tozlar bazılarının kalbine kaçtı. O adamlar da merhametsiz taĢ kalpli 

oldular.  

ġeytan bu iĢe pek sevindi. Güldü. Güldü. Hala da gülüyor. Çünkü havada bu 

tozlardan bu gün de dolu. 

Çocuk Dünyası, I(11), 10 ġubat 1927, s.5. 

İkinci Hikâye 

İki Küçük Arkadaş 

Büyük Ģehirlerde o kadar çok ev vardır ki bahçelere yer kalmaz. Onun için 

pek çokları pencerelerine koydukları saksılarda çiçek yetiĢtirir ve onlara bakarak 

ferahlanırlar. Bir zamanlar böyle kalabalık bir Ģehirde iki küçük arkadaĢ vardı. KarĢı 

karĢıya iki evin üst katlarında oturuyorlardı. Fakat iki binayı ayıran sokak o kadar 

dardı ki birinin penceresinden diğerine kolayca atlanabilirdi. Çocukların anneleri iki 

pencere arasına büyük bir sandık yerleĢtirmiĢ ve içine toprak doldurmuĢlardı.  

Yazın bu küçük sandık asma bir bahçeye benzerdi. Çocukların ektiği nohut 

ve fasulye çatılara kol atar ve güzel bir gölgelik vücuda getirirdi. Sandığın iki ucuna 
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birer gülfidanı dikmiĢlerdi. Güller açıldığı zaman asma bahçe büsbütün güzelleĢirdi. 

Çocukların biri kız diğeri erkekti. Kızın adı Jerda, erkeğin Kay‟dı. Bütün yaz kardeĢ 

kardeĢ bahçeciklerinde oynarlar kıĢın da birbirlerine misafirliğe giderlerdi.  

Yine bir kıĢtı. Jerda Kay‟ın evine gelmiĢti. O gece lapa lapa kar yağıyordu. 

Kay‟ın büyükannesi: 

- Bunlar beyaz arılardır, dedi.  

Kay mektepte arıların bir kraliçesi olduğunu öğrenmiĢti. 

- Bunların da kraliçesi var mı büyükanne? Dedi.  

Büyükanne: 

- Elbette yavrum, dedi. Dikkat et. Ara sıra büyük bir kar parçası uçuyor ya 

iĢte kraliçe odur. Geceleri insan kıyafetinde sokakları dolaĢır. Baktığı pencereler hep 

buz çiçekleriyle örtülür.  

Küçükler: 

- Evet, evet. Biz her sabah pencereleri öyle buluyoruz, diye bağırdılar ve 

artık hikâyenin doğruluğuna inandılar. 

O akĢam Kay yatmadan evvel bir iskemleye çıktı. Buzlarla örtülü 

pencerenin bir yerini kazıyarak dıĢarıya baktı. Kar yağıyordu. Büyük bir parça çiçek 

saksısının üstüne kondu. Büyüdü. Büyüdü. Jerda‟dan daha büyük bir kız oldu. Çok 

güzeldi fakat buzdandı. Gözleri açık bir kıĢ gecesindeki yıldızlar gibi parlıyordu. 

Pencereye doğru baktı. Eliyle Kay‟a iĢaret etti. Çocuk korktu. Ġskemleden atladı. 

DıĢarıda büyük bir kuĢ uçuyormuĢ gibi hıĢırtı duyuldu. Sonra ses kesildi. Ertesi 

sabah ortalık donmuĢtu. Saçaklardan buzlar sarkıyordu. 

Bahar arkasından da yaz geldi. Yine pencereler açıldı. Çocuklar asma 

bahçelerine çıkmaya baĢladılar. Bir gün oturmuĢ bir kitabın resimlerine bakıyorlardı. 

Kay ansızın bağırdı: 

- Aman gözüme bir Ģey kaçtı. Kalbim de fena halde ağrıdı.  

Küçük kız arkadaĢının gözkapağını kaldırarak baktı. Fakat bir Ģey göremedi.  

Kay: 

- Geçti, geçti. Artık ağrımıyor, dedi. Fakat zavallı gözüne kaçanın hani o iyi 

Ģeyleri göstermeyip hep fena Ģeyleri gösteren Ģeytan aynasının tozu olduğunu 
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bilmiyordu. Parçanın biri de kalbine girmiĢti. Dik dik Jerda‟ya baktı: 

- Aman ne çirkin suratın var, dedi. Bu güller de ne kadar biçimsiz. ġunları 

da koparıp atalım.  

Hemen avuç avuç gülleri yolmaya baĢladı. Jerda hüngür hüngür ağlıyordu. 

O günden sonra mahallenin en terbiyesiz ve alaycı çocuğu Kay oldu. 

Büyükannesinin bile taklidini yapıyor, gelene geçene taĢ atmaktan zevk alıyordu. KıĢ 

gelince bol bol yaramazlığa fırsat buldu. Bir gün kızağını omuzuna aldı. Jerda‟ya: 

- Ben meydana arkadaĢlarımla kızak kaymaya gidiyorum, diye seslendi. 

Meydan çocuklarla doluydu. Kay‟da onlara karıĢtı. Ansızın beyaz boyalı büyük bir 

kızak göründü. Ġçinde beyaz kürk ve baĢlıklı bir adam oturuyor ve kızağı beyaz 

örtülü bir at çekiyordu. Kay, kızağını büyük kızağa bağladı. Beraber kaymaya 

baĢladı. Büyük kızak yan sokaklardan birine saptı. Gittikçe hızlanıyordu. Ġçindeki 

adam ikide bir dönüp Kay‟a bakıyor ve beraber gelmesini iĢaret ediyordu. ġehrin 

kapısına kadar geldiler. Tipi öyle bastırdı ki artık insan buranın ucunu göremiyordu. 

Kay kızağının ipini çözdü. Fakat küçük kızak yine bağlıymıĢ gibi büyükle beraber 

gitmeye devam etti. 

Kay bağırmaya baĢladı. Fakat kimse iĢitmedi. Kar yağıyor, kızak uçuyor, 

uçuyordu. Zavallı çocuk dua etmek istedi. Aklına kerrat cetvelinden baĢka bir Ģey 

gelmedi. Kar taneleri gittikçe irileĢiyordu. Nihayet her biri bir beyaz piliç oldu. 

Birdenbire büyük kızak durdu. Ġçindeki adam ayağa kalktı. BaĢlığını çıkardı. Kay 

karlar kraliçesini tanıdı. Çocuğu kendi kızağına aldı: 

- ÜĢüyor musun yavrum, dedi. Sana kürkümü vereyim. Isın.  

Kürkünü Kay‟a örttü. Çocuk bir yığın kar altında kaldı. Kraliçe Kay‟ı 

elinden öptü. Dudakları buz gibiydi. Bu soğukluk çocuğun iliklerine kadar iĢledi. 

Kızağı piliçlerden birine bağladı. Uçtular, uçtular. Etraflarından siyah bulutlar 

geçiyordu. Ormanların, göllerin ve denizlerin üzerinden aĢtılar. Altlarında buzlu 

rüzgâr korkunç bir Ģarkı söylüyor, çığlar uçuyor, kurt uluyor, siyah kargalar 

bağırarak uçuyorlardı. Üstlerinde de ay tatlı yüzüyle gülümsüyordu. Fakat Kay hiçbir 

Ģey göremiyor ve iĢitemiyordu. Karlar kraliçesinin ayakları dibinde derin bir uykuya 

dalmıĢtı. 

Çocuk Dünyası, I(12), 17 ġubat 1927, s.4- 5. 
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Üçüncü Hikâye 

Büyücü Kadın ve Söz Söyleyen Çiçekler 

Kay bir daha geri gelmedi. Nereye gittiğini de kimse öğrenemedi. Yalnız 

çocuklardan bazıları onun büyük bir kızağa takılarak Ģehirden çıktığını görmüĢlerdi. 

Kayıp çocuk için çok gözyaĢları döküldü. Hele Jerda uzun zaman ağladı. Nihayet 

herkes Kay‟ın dereye düĢüp boğulduğuna kani oldular. 

Bahar geldi. GüneĢ gülümsemeye baĢladı. Küçük Jerda ona: 

- Kay uzaklarda öldü. Senin haberin var mı? Diye sordu. 

GüneĢ: 

- Zannetmem, dedi. 

Kızcağız yuvalarını tamir eden kırlangıçlara: 

- Benim arkadaĢım Kay öldü. Duydunuz mu? Dedi.  

Onlar da: 

- Zannetmeyiz, cevabını verdiler. Jerda‟da artık Kay‟ın öldüğüne inanmadı. 

Bir sabah Kay‟ın daha görmediği kırmızı patiklerimi giyip dereye gideyim. 

Bakalım o ne diyecek, diye düĢündü. Vakit pek erkendi. Uyuyan büyükannesini öptü. 

Kırmızı patiklerini giydi. Evin arka kapısından çıkarak dere kenarına gitti. Eğilerek: 

- Benim arkadaĢımı sen mi aldın? Onu bana geri ver. Sana bir çift kırmızı 

patik vereyim, dedi. 

Dere sessiz sessiz akmasında devam etti. Jerda mini mini dalgacıkların 

kendisine selam verdiğini zannetti ve dünyada en kıymetli malı olan patiklerini suya 

attı. Fakat bir dalga onları tekrar karaya çıkardı. Kızcağız bu sefer daha uzağa atmak 

istedi. Kenarda bir kayık duruyordu. Onun içine atladı. Ta ucuna kadar giderek 

yeniden patiklerini attı. Fakat sarsıntıdan sandal yerinden ayrıldı. Bağlı değildi. 

Akıntıya kapılarak gitmeye baĢladı. 

Jerda hiç korkmadı ve kendi kendine: 

- Dere beni mutlaka Kay‟ın olduğu yere götürüyor, dedi. Sandal saatlerce 

yoluna devam etti. Derenin kenarlarında güzel çiçekler, büyük ağaçlar ve geniĢ 
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çayırlar vardı. Fakat tek adam görünmüyordu. Nihayet akĢama doğru bir kiraz 

bahçesi göründü. Kırmızı kırmızı yemiĢlerle yüklü ağaçların arasında tuhaf bir ev 

vardı. Pencereleri kırmızı ve mavi camlı çatısı samandı. Kapısının önünde tahtadan 

yapılma iki asker nöbet bekliyordu. Jerda bunları canlı sandı ve bağırmaya baĢladı. 

Fakat tabi ki cevap alamadı. Bereket versin akıntı sandalı bu bahçeye doğru 

götürüyordu. Jerda daha hızlı bağırdı.  Evin kapısından ihtiyar, çok ihtiyar bir kadın 

çıktı. BaĢında çiçeklerle süslü bir hasır Ģapka vardı. Bir koltuk değneğine dayanarak 

yürüyordu. Jerda‟yı görünce dere kenarına kadar geldi ve koltuk değneğini utanarak 

sandalı çekti. Sonra Jerda‟yı elinden tutarak karaya çıkardı. Kızcağız toprağa ayak 

bastığı için seviniyor, fakat koca karıdan da biraz korkuyordu. Kadın Jerda‟ya 

nereden geldiğini sordu. O da bütün baĢına gelenleri anlattı ve nihayetinde Kay‟ı 

görüp görmediğini sordu. 

Kadın: 

- ġimdiye kadar buradan anlattığın gibi bir çocuk geçmedi. Fakat her halde 

bir gün o da gelir. ġimdi sen rahat et, dedi ve Jerda‟yı bahçeden geçirerek eve 

götürdü. Yol kenarlarını süsleyen çiçeklerden her biri bir hikâye biliyordu. Eve 

girdiler. Ġhtiyar kadın bir kapı açtı. Jerda geniĢ ve renkli camlı pencerelerle 

aydınlanmıĢ bir odaya girdi. Ortada bir masa üstünde koca bir tabak kiraz vardı. 

Jerda hemen yemeye baĢladı. O sırada ihtiyar kadın onun saçlarını sihirli bir tarakla 

tarıyordu. Jerda saçları tarandıkça baĢından geçenleri, Kay‟ı, büyükanneyi hep 

unuttu. Bu ihtiyar kadın bir büyücüydü. Fakat büyülerini hep iyilik için kullanırdı. 

Jerda‟ya: 

- Birçok sene evvel senin gibi güzel bir kızım ölmüĢtü. Onun için hala 

ağlarım. ġimdi senin derdini unutturacağım ve seni kendime evlat edineceğim 

yavrum, dedi. Jerda‟nın zihninden eski Ģeyleri kovduktan sonra bahçeye indi. Koltuk 

değneğiyle gülfidanlarına dokundu. Bütün güzel güller toprağa gömüldüler ve 

kayboldular. Yerleri bile belli olmadı. Ġhtiyar kadın Jerda‟nın gülleri gördükçe Kay‟ı 

hatırlamasından korkmuĢtu.  

O gece Jerda çok süslü bir yatakta rahat rahat uyudu. Ertesi gün bahçeye 

çıkarak akĢama kadar oyun oynadı. Artık Jerda bütün çiçekleri tanıyordu. Ġçlerinden 

bir cinsin eksik olduğunu hissediyor fakat bir türlü hangisi olduğunu kestiremiyordu. 

Bir gün ihtiyar kadının Ģapkasında büyük bir gül gördü. Kadıncağız bunu çıkartmayı 
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unutmuĢtu. 

Jerda: 

- Vay! Bu bahçede hiç gül yok mu?  Diye bağırdı. Bütün bahçeyi koĢa koĢa 

dolaĢtı. Aradı, aradı. Bir tane bile gül bulamadı. O zaman yere oturdu ve ağlamaya 

baĢladı. GözyaĢları tamam güllerin gömüldüğü yere düĢtü. Toprağı ıslattı. Hemen 

yerden bir gülfidanı fıĢkırdı. Çiçek açtı. Jerda onları koklar koklamaz kendi gülleri 

sonra da Kay geldi. Güllere: 

- Siz Kay‟ı gördünüz mü? O sahiden uzaklarda öldü mü? Diye sordu.  

Onlarda: 

- Hayır, dediler. Biz toprak altındaydık. Bütün ölüleri gördük. Aralarında 

Kay yoktu. 

Jerda: 

- TeĢekkür ederim, dedi. Birer birer dolaĢarak Kay‟ı sordu. Bütün çiçekler 

bir hikâye biliyor ve anlatıyorlardı. Fakat hiç biri Kay‟a ait bir Ģey söylemedi. Evvela 

kırmızı zambaklar söze baĢladı: 

- Davulun bitmek tükenmek bilmeyen sesini duyuyor musun? Bum bum. 

Daima bu iki ses. Rahiplerin duaları, kadınların hazin Ģarkıları insanı titretecek kadar 

acıklı. Zavallı Hintli dul kadın. Odun yığınını üstüne çıkmıĢ alevler unu ve ölü 

kocasını sarıyor. Kadın onları görmüyor bile! Gözleri önündeki sevgili ölüye dikili. 

Ölümünü bekliyor. Acaba kalp atıĢları bu alevlerin içinde yok olabilir mi?  

Küçük Jerda: 

- Ben ne bileyim, dedi. Fakat kırmızı zambaklar artık susmuĢlardı. 

Kahkaha çiçeği de hikâyesini anlattı: 

- Derin bir uçurum kenarında eski bir Ģato var. Etrafında yetiĢen sarmaĢıklar 

harap duvarlarını ta yukarılara kadar sarmıĢlar. ġatonun balkonunda bir genç kız 

duruyor. Çiçekler kadar güzel yüzü neden bu kadar kederli? Gözlerini vadinin 

nihayetine ta uzaklara dikmiĢ. Bekliyor. Sular kararıyor, akĢam oldu. Fakat vadide 

bir tek yolcu bile yok. Kız balkondan eğildi. ġimdi akĢam sisleri içinde seçilmez olan 

karlı dağlara doğru baktı ve: 

- Acaba hiç, hiç gelmeyecek mi? Diye mırıldandı.  
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Jerda: 

- Kim? Kay mı? Diye sordu. 

Otların arasından tatlı bir ses duyuldu. Kardelen çiçeği de hikâyesini 

anlatmaya baĢladı: 

- Büyük bir ağaç dalına iplerle bir tahta bağlamıĢlar ve bir salıncak 

kurmuĢlar. Ġki küçük kız üstünde sallanıyor. Esvapları kar gibi beyaz. ġapkalarının 

yeĢil kurdeleleri rüzgârda uçuyor. Ağabeyleri arkalarında kollarını iplere geçirmiĢ, 

ayakta duruyor. Bir elinde bir saman çöpü diğerinde bir kâse sabunlu su var. 

Mütemadiyen sabun köpüğü ĢiĢiriyor ve üzerinde binlerce renk kaynaĢan balonlar 

yapıyor. ĠĢte bir tanesi yeni ĢiĢiyor. Rüzgâr estikçe çöpün ucunda titriyor. Belli ki o 

da uçacak. Küçük siyah fino koĢtu. Sonra durarak havlamaya baĢladı. Salıncağa 

binmek istiyor. Fakat çocuklar onu almadılar. Bu sırada balonlar birer birer patlıyor, 

kayboluyorlar. 

Jerda: 

- Söylediklerin çok güzel. Fakat neden böyle kederli bir sesle anlatıyorsun? 

Dedi. Kardelen boynunu büktü ve hiç sesini çıkarmadı. 

Jerda son defa bir de aslanağzı çiçeğine Kay‟ı sordu. O da: 

- Bir bayram günü, dedi. GüneĢ daracık bir avluya bol bol ıĢıklarını 

döküyor. Ġhtiyar bir büyükanne iskemlesini atmıĢ, dıĢarıda oturuyor. Torunu koĢa 

koĢa geldi. Bu mini mini güzel bir hizmetçi kızdı. Hanımından birkaç dakika için izin 

almıĢ. Büyükannesine sarılarak öptü. Ona ufacık bir hediye bile getirememiĢti. Fakat 

bu öpüĢte kalbinin bütün serveti gizliydi ve büyükanne hayatında en büyük serveti 

bununla duydu. 

Jerda: 

- Ah, benim sevgili büyük anneciğim diye içini çekti. ġimdi hem benim hem 

de Kay için ağlıyordur. Artık Ģu çiçekleri bırakalım. Bunlar yalnız kendilerini 

düĢünüyorlar. Ben artık arkadaĢımı arayacağım. 

Eteklerini beline soktu. Kapıya doğru koĢtu. Kapı sürmeliydi. Jerda sürgüyü 

açtı. DıĢarıya fırladı. Kaçarken dönüp dönüp arkasına bakıyordu. Nihayet dermanı 

kesildi. Bir taĢın üstüne oturdu. BaĢucundaki bir ağaca bakınca mevsimin sonbahar 

olduğunu anladı. Hâlbuki beĢ on dakika evvel çıktığı bahçede güneĢ parlak, her 
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mevsimin çiçeği açıktı. 

- Allah‟ım, ne kadar vakit kaybetmiĢim. Sonbahar olmuĢ, diye bağırdı ve 

birden kalktı. 

Ayakları yorgundu. ÜĢüyordu. Bütün ağaçlardan yapraklar dökülüyor, 

söğütler ağlar gibi sular damlatıyorlardı. Yalnız koca yemiĢ fidanları üzerinde 

kırmızı, buruk meyveler göze çarpıyordu. Dünya üzerinde her Ģey gül renkli ve 

ıslaktı. 

Çocuk Dünyası, I(13), 24 ġubat 1927, s.4- 5- 6. 

Dördüncü Hikâye 

Prenses ve Prens 

Jerda yine oturmaya mecbur oldu. Birkaç dakikadan beri karĢısında 

kocaman bir karga duruyordu. Jerda‟ya baktı, baktı. Nihayet kafasını sallayarak. 

- Gak gak! Diye bağırdı. O memleketin selamı da böyleydi. Fakat karga 

efendinin dili biraz bozuk olduğundan iyi anlaĢılamıyordu. Mamafih Jerda anladı. 

Karga ile konuĢmaya baĢladı. KuĢ kızcağıza böyle yalnız baĢına nereye gittiğini 

sordu. O da bütün baĢından geçenleri anlattı ve Kay‟ı görüp görmediğini sordu. 

Karga düĢündü: 

- Belki, belki… Dedi. 

Jerda: 

- Aman sahi mi? diye kargayı öyle kucakladı ki hayvancık az kaldı 

boğuluyordu. Avazı çıktığı kadar: 

- Bırak, bırak, diye bağırdı. Evet. Bir küçük çocuk gördüm. Belki de Kay‟dı. 

Fakat o olsa bile artık seni unutmuĢ. Bir prensesle beraber oturuyor.  

- Bir prensesle beraber mi? 

- Evet. Dinle anlatayım. Fakat insan gibi konuĢmak bana pek güç geliyor. 

Sen kargaca bilir misin? 

- Hayır, bilmem. Büyükannem bilirdi. Ama ben öğrenemedim.  

- Neyse elimden geldiği kadar anlatırım. Fakat sarf yanlıĢları yaparsam 

kusuruma bakma. 
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Karga hikâyesine baĢladı: 

- ġimdi bulunduğumuz yerin hükümdarı çok akıllı bir prensestir. Bu 

yakınlarda babasının yerine geçti. Fakat söz aramızda bundan hiçte memnun olmadı. 

Bir gün kendi kendine “Ben neden evlenmiyorum” Ģarkısını söylüyordu. Ansızın 

aklına evlenmek geldi. Hemen mahiyetindeki hanımları çağırdı. Fikrini anlattı. Hepsi 

“Ya, zaten bizde hep bunu düĢünüyorduk.” Dediler. Karga burada sözünü kesti ve 

gözünü kırparak- sözlerime inan. Ben hep bunları sarayın bahçesinde oturan 

niĢanlımdan öğrendim, dedi. 

NiĢanlısı da bir kargaydı. Çünkü karga beyler daima karga hanımlarla 

evlenirler. 

- Ertesi gün bütün gazeteler kenarları kalp resimleriyle ve prensesin 

markasıyla süslü olarak çıktı. BaĢ sayfada büyük harflerle yazılmıĢ bir ilan 

okunuyordu. 

“Akıllı ve güzel bütün gençler prensesin sarayına giderek imtihan 

olacaklardır. Bunların içinde ne muvaffak olanı prensesle evlenecektir.” 

Karga: 

- Ah ah, dedi. Allah seni inandırsın saraya giden sokaklar adam almıyordu. 

Fakat birinci ve ikinci gün kimse imtihanda kazanamadı. Hepsi dıĢarıda bülbül gibi 

konuĢuyorlardı fakat sarayın kapısına gelip de sırmalar giymiĢ kapıcıları görünce 

ĢaĢırıyorlardı. Sonra parlak merdivenler, aydınlık salonlar onları büsbütün ürkütüyor 

hele altın bir koltukta oturan prensesin karĢısına gelince ağızlarını bile açamıyorlardı. 

Ġnsan bunların hepsini afyon yutmuĢ zannediyordu. Fakat sokağa çıkınca yine bülbül 

kesiliyorlardı. Ġçeri girip çıkanların ardı arkası kesilmiyordu. Ben de sarayın 

damından hepsini seyrediyordum. 

Jerda: 

- Ya Kay? Küçük Kay ne oldu? 

- Dinle! ġimdi sırası geliyor. Üçüncü gün ta uzaklardan arabasız, atsız gelen 

küçük bir adam gördüm. Gözleri senin gibi parlak, saçları uzundu. Fakat pek fena 

giyinmiĢti. Jerda sevinçle ellerini çırptı ve: 

- ĠĢte Kay, dedi. Mutlaka odur. Artık buldum.  
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- Sırtında bir torba vardı. 

- Hayır, hayır. Kızaktır. Sen yanlıĢ görmüĢsün.  

- Beki de öyledir. Neyse bu çocuk içeriye girdi. Kapının önünde dimdik 

duran kapıcıları görünce hiç istifini bozmadı. Selam verdi ve “Böyle durmaktan 

bıkmıyor musunuz?” diye sordu. Geçtiği salonlar aydınlık içindeydi. Ġçeride herkes 

gürültü etmemek için terlikle geziniyordu. Fakat beriki altı çivili çizmelerle paldır 

küldür yürüyerek doğru prensesin karĢısına gitti. Prenses araba tekerleği kadar bir 

inci üzerine oturmuĢtu. Etrafında kibar hanımlar, hizmetçileri, hizmetçilerinin 

hizmetçileri dizilmiĢti. Daha kenarda yaverler, yaverlerin uĢakları, uĢaklarının 

uĢakları duruyordu. 

Jerda: 

- Aman ben olsam ödüm patlardı. Kay ne yaptı, dedi. 

- Vallahi eğer ben insan olsaydım ancak bu çocuk kadar güzel 

konuĢabilirdim. Benim kargaca söylediğim sözler kadar iyi lakırdılar söyledi. 

Söyledi diyorum ama ben iĢittim zannetme. Bunları hep niĢanlım anlattı. Velhasıl bu 

adam imtihanı kazandı. 

Jerda: 

- Muhakkak Kay‟dır. Mektebin en akıllı talebesi zaten oydu. Kerrat 

cetvelini su gibi bilirdi, diye bağırdı.  

Karga: 

- Ne olursa olsun bir kere görmeden inanmak doğru değil. Fakat senin gibi 

bir küçük çocuk saraya nasıl girer. Mamafih bir kere niĢanlıma sorayım. Belki 

çaresini bulur. Beni bekle. ġimdi sana haber getiririm, dedi ve uçtu. 

Alacakaranlıkta döndü: 

- Gak gak! diye bağırdı. NiĢanlım sana selam söyledi. Bu ekmeği gönderdi. 

Karnın açtır. Bunu ye! Gündüzün böyle çıplak ayakla saraya giremeyeceksin. 

Kapıcılar sana müsaade etmezler. Fakat ağlama. NiĢanlım bir gizli merdiven biliyor. 

Seni oradan içeriye alacak. 

Çocuk Dünyası, I(14), 3 Mart 1927, s.3- 4. 

Dördüncü Hikâye 
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Prenses ve Prens 

Bahçeye girdiler. Solgun yapraklarla örtülü yolda beklediler. Sarayın 

aydınlıkları birer birer söndü. Sonuncu pencerede kararınca karga Jerda‟nın önüne 

düĢtü. Aralık bir kapıya kadar götürdü. Jerda‟nın yüreği çarpıyordu. Fena bir iĢ 

yapmaya gelmiĢ kadar korkuyordu. Hâlbuki bütün arzusu yalnız Kay‟ı görmek onun 

yüzünden baĢına gelen Ģeyleri anlatmak ve tekrar evine, büyük annesinin yanına 

dönmekti. 

Bir merdivene geldiler. Kenarda küçük bir masa üzerinde küçük bir idare 

lambası yanıyordu. NiĢanlı karga hanım yerde duruyordu. BaĢıyla Jerda‟ya selam 

verdi. Jerda da büyükannesinin öğrettiği gibi mukabele etti. Karga hanım: 

- NiĢanlım sizin bütün hikâyenizi bana anlattı. Pek acıdım. Onun için siziz 

prensesin odasına kadar götüreceğim, dedi. 

Jerda: 

- Arkadan biri geliyor galiba, dedi. Hakikaten ıslık gibi bir ses duyuluyordu. 

Jerda döndü baktı. Hiç gürültü çıkarmadan kayıp giden birçok gölgeler gördü. Bunlar 

dağınık yeleli, ince bacaklı atla, koĢuĢan av köpekleri, atlarını kamçılayan avcılardı. 

Karga: 

- Bunlar rüyalardır, dedi. 

Birinci salona girdiler. Burası kırmızı döĢemeliydi. Yanlarından rüyaların 

geçtiği çıkardıkları ıslıktan anlaĢılıyordu. Fakat o kadar süratle geçtiler ki Jerda 

onları göremedi. Birbirinden güzel birçok salonları, odaları geçtiler. Nihayet yatak 

odasına geldiler. Burası yeĢillerle döĢenmiĢti. Odanın iki kenarında altın ayaklı iki 

karyola vardı. Birisinin örtüleri beyazdı. Bunda prenses yatıyordu. Öteki kırmızı 

örtülüydü. Jerda doğruca bunun yanına gitti. Ġçinde yatan genç adamın yalnız 

güneĢten yanmıĢ ensesi görünüyordu. Jerda onu Kay zannetti. Sevinçle bağırdı. 

Rüyalar geldikleri gibi hızla çıkıp gittiler. Adam uyandı, döndü.  

Bu Kay değildi. Prenseste uyanmıĢtı. Jerda hıçkırarak ağlamaya baĢladı. 

Niçin geldiğini ne aradığını baĢtan aĢağıya anlattı. Kargalardan gördüğü iyilikleri de 

söylemeyi unutmadı. 

Prens ve prenses: 



 

555 

 

- Zavallı çocuk, dediler ve kargaları çağırarak onlara: 

- Serbestçe hırsızlık etmek mi, yoksa mutfaktaki artıkların size verilmesini 

mi istersiniz? Diye sordular.  

Kargalar mutfak artıklarını tercih ettiler.  

Karga bey: 

- Ġnsanın irade sahibi olması ihtiyarlık zamanı için çok lazımdır, dedi. 

Prens kalktı. Kendi yerine Jerda‟yı yatırdı. Kızcağız kendisini bu kadar iyi 

insanlar ve hayvanlara rast getiren Allah‟a dua etti. Uyudu ve rüyasında Kay‟ı 

kızağını çekerken gördü. Sabahleyin kıza baĢtan ayağa kadar ipek ve kadife esvaplar 

giydirdiler ve ömrünün sonuna kadar sarayda kalmasını teklif ettiler. Kızcağız yalnız 

bir küçük araba ve bir çift terlik istedi. Dünyayı dolaĢacak ve Kay‟ı arayacaktı. 

Prenses Jerda‟nın istediklerini yaptı. Bir de manĢon hediye etti. Sonra bütün saray 

halkı kızı kapıya kadar teĢyi ettiler. Karga hanımla karga bey artık evlenmiĢlerdi. 

Onlarda arabanın üstüne kondular. Arabanın içi türlü türlü yemiĢlerle ve Ģekerlerle 

doluydu. Prens ve prenses: 

- Allahaısmarladık, diye bağırdılar. 

Jerda ağlıyordu. Kargalarında gözlerinden fındık gibi yaĢalar dökülüyordu. 

Bir saat yol gittikten sonra kargalar da Allahaısmarladık dediler. Sonra bir 

ağaca konarak araba ta uzaklarda gözden kayboluncaya kadar kanatlarını çırptılar. 

Çocuk Dünyası, I(15), 10 Mayıs 1927, s. 3- 4. 

Beşinci Hikâye 

Haydut Kız 

Karanlık bir ormandan geçiyorlardı. Fakat araba yanmıĢ kömürler gibi 

parladığı için ta uzaklardan görünüyordu. Yol kenarında pusuya yatan haydutların 

gözleri kamaĢtı: 

- Bu araba mutlaka altından yapılmıĢtır, diye bağırdılar. KoĢtular. Atların 

gemlerini bağladılar. Seyisleri ve uĢakları öldürdüler. Jerda‟yı arabadan indirdiler. 

Haydutların hizmetçisi bıyıklı, kalın kaĢlı bir koca karı: 

- Aman ne kadar semiz, ne kadar yumuĢak. Eti mutlaka kuzu eti kadar 

lezzetlidir, diye bağırdı. Kocaman bıçağı çekti ve korkunç bir tavırla ilerledi. Fakat 
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aynı zamanda: 

- Ay aman, diye bir çığlık kopardı. Kendisi kadar yırtıcı olan kızı atılmıĢ 

kulağını ısırmıĢtı. Koca karı: 

- Allah‟ın belası yumurcak, dedi. Yine Jerda‟yı kesmek için davrandı. 

Haydut kız: 

- Bu kız benimle oynasın, dedi. ManĢununu ve esvabını bana versin ve 

benim yanımda yatsın. 

Yeniden annesinin kulağını ısırdı. Kadın keçiler gibi bağırdı. Haydutlar 

gülmekten bayılıyorlardı. Kız: 

- Ben arabaya bineceğim, dedi. Kimse ses çıkarmadı. Çünkü hepsi bu ufacık 

kızı seviyorlardı. Arabaya Jerda ile beraber bindi. Ormanın sık köĢelerine doğru 

gitmeye baĢladılar. Haydut kız Jerda kadardı. Fakat ondan daha kuvvetliydi. 

Omuzları geniĢ, saçları ve gözleri siyahtı. Jerda‟yı belinden tutarak: 

- Beni kızdırmazsan sana kimse bir Ģey yapamaz. Fakat söyle bakalım. Sen 

bir prenses misin, dedi.  

Jerda: 

- Hayır, diye cevap verdi ve bütün sergüzeĢtini küçük Kay‟ı ne kadar 

sevdiğini anlattı. Haydut kız baĢını salladı.  

- Artık seni ben darılsam bile kimse üzemez, dedi. Sonra Jerda‟nın 

gözyaĢlarını sildi.  

Araba durdu. Haydutların mağarasına gelmiĢlerdi. Etrafta kargalar uçuyor 

ve bir sürü köpek bağrıĢarak koĢuĢuyorlardı. Bir köĢede yedi sekiz at bağlıydı. Her 

tarafa paslı silahlar, hayvan postları, yırtık pırtık esvaplar atılmıĢtı. Haydut kız 

Jerda‟yı elinden tutarak indirdi. Jerda karanlıkta yürüyemiyor, sendeliyordu. 

Mağaranın ortasında büyük bir ateĢ yanıyor, ortalığı dumanla dolduruyordu. Büyük 

bir tencere ateĢte kaynıyor, bir sürü tavĢan ĢiĢe geçirilmiĢ kızarıyordu.  

Haydut kız: 

- Bu gece benim ve hayvanlarımla beraber yatarsın, dedi.  

Yemek yediler. Sonra bir saman yığını üstünde yattılar. Üstlerinde bir 

tünekte yedi sekiz güvercin tünemiĢti. Uyur gibi duruyorlardı. Fakat kızlar gelince 
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baĢlarını kaldırdılar.  

Haydut kız: 

- Bunların hepsi benimdir, dedi. Bir tanesini yakaladı. ġiddetle salladı. 

Hayvancık çırpınmaya baĢladı ve kız sözüne devam etti. 

- ġu kafesteki iki tanesi orman güvercinidir. Eğer kapılarını açık bıraksam 

hemen kaçarlar. ġu ren geyiğine bak hele. Bu hayvanı çok severim. 

Bu kocaman ihtiyar bir geyikti. Tatlı gözleriyle haydut kıza bakıyor ve 

merhamet etmesini rica eder gibi duruyordu. Bakırdan bir tasmayla duvara 

bağlanmıĢtı. Zavallı geyiğin tüyleri bir bir dökülmüĢtü. Vücudunda yara izleri 

görünüyordu.  

Kız: 

- Bunu da sıkı bağlamak lazım. Yolunu bulsa bir dakika bile durmaz, dedi. 

Duvarın aralığına sokulmuĢ olan kocaman bir bıçağı çekerek ucunu zavallı hayvanın 

boynuna batırdı. Geyik korkuyla sıçradı. Haydut kız kahkaha ile gülüyordu. Ġki kız 

yattılar. Jerda mümkün olduğu kadar ötekinden uzak duruyordu. Fakat kız: 

- Benden ne kaçıyorsun? Diye sordu. 

- Ben uyuduğum zaman daima bıçağımı yanımda bulundururum. Kim bilir 

belki bir hücuma falan uğrarız. Neyse sen bana hikâyeni yeniden anlat. Neden böyle 

uzun bir seyahate çıktın? 

 

Jerda anlatmaya baĢladı. Anlattıkça bulunduğu korkunç yeri ileride baĢına 

gelecek felaketleri unutuyor, sanki Kay ve büyükannesiyle konuĢuyormuĢ sanıyordu. 

Anlattı, anlattı. Güvercinler kafeslerinde hu hu çekiyor, fakat diğer kuĢlar uyuyordu. 

Haydut kız da bıçağı elinde olduğu halde derin bir uykuya dalmıĢtı. Jerda 

uyuyamıyordu. Ġleriden ateĢin ateĢin etrafına toplanan haydutlar Ģarkı söylüyorlar ve 

içki içiyorlardı. Birden bire kafesteki güvercinler: 

- Hu hu… biz küçük Kay‟ı gördü, dediler. Karlar kraliçesinin kızağına 

binmiĢti. Beyaz bir piliç onları uçuruyordu. Biz ormandaki yuvamızda oturuyorduk. 

Kar kraliçesi bize doğru üfledi. Çok kardeĢlerimiz öldüler. Yalnız ikimiz kurtulduk. 

Hu hu… 
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Jerda: 

- Ne diyorsunuz, diye bağırdı. Kar kraliçesi onu nereye götürdü biliyor 

musunuz? 

- Her halde Laponya‟ya götürmüĢtür. Çünkü orada her vakit kar ve soğuk 

vardır. Fakat bunu ren daha iyi bilir. Ona sor. 

Ren: 

- Ah evet, dedi. Orada her vakit kar ve soğuk vardır. Pırıl pırıl parlayan 

beyaz kırlarında bir vakitler ben de koĢardım. Kraliçeyi kaç defalar gördüm. Fakat 

sarayı kutup memleketlerinden adasındadır. 

Jerda: 

  - Ah zavallı Kay, diye mırıldandı.  

Haydut kız uykunun arasından: 

- Uslu dur. Yoksa Ģimdi bıçağı karnına saplarım, dedi. 

Sabahleyin Jerda güvercinlerin söylediklerini arkadaĢına anlattı. Kız ren 

geyiğine: 

- Sen Laponya‟yı bilir misin? Diye sordu.  

Geyik cevap verdi: 

- Benden daha iyi kim bilir. Ben orada doğdum. Büyüdüm ve karla örtülü 

toprağında beslendim.  

- Kar kraliçesi Laponya‟da mı oturur?  

- Hayır. Fakat memleketimde her vakit karla örtülüdür. Ah beyaz dağlar, 

beyaz kırlar, tepeler… 

Haydut kız: 

- Sus geveze hayvan, diye bağırdı. Ben sana Laponya‟nın dağlarını 

sormuyorum. Eğer susmazsan seni Ģimdi bıçağımla okĢarım.  

Sonra geyiğin korkudan titrediğini görerek ilave etti: 

- Mademki Laponya‟yı biliyorsun. Oraya birini götürebilir misin? 

- Oraya gözlerim kör olsa bile gidebilirim. Laponya benim yurdumdur. 
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Kokusundan bulurum.  

Haydut kız Jerda‟ya: 

- Dinle, dedi. Bak bütün arkadaĢlar gittiler. Yalnız annem kaldı. Fakat o da 

birazdan bir ĢiĢe içki içer. Sonra uyur. Bir defa o belayı da savdıktan sonra sana bir 

iyilik etmek istiyorum. 

Yataktan atladı. Annesinin yanına koĢtu. Bileklerini çekerek: 

- Sabahlar hayır olsun. Ġhtiyar keçi, dedi. 

Kasın kızmadı. O da Ģaka olsun diye kıza öyle bir tokat attı ki kızın burnu 

morardı. Biraz sonra kadın içkisini içti. Bir iki defa esnedi. Horlamaya baĢladı. 

Haydut kız kapıyı açarak dıĢarıya baktı. Sonra Jerda‟yı elinden tutarak renin yanına 

götürdü. Hayvana: 

- Seni elden kaçırmak istemezdim. Fakat ne yapalım bu kızı Laponya „ya 

göndermek lazım. ġimdi seni çözeceğim. Jerda‟yı doğruca kar kraliçesinin sarayına 

götürecek ve orada Kay‟ı bulacaksın. 

Ren sevincinden sıçrıyordu. Haydut kız Jerda‟yı kucaklayarak geyiğe 

bindirdi. Rahat etmesi için bir de küçük yastık buldu. Sonra: 

- Kürklü terliklerin var. Ayakların üĢümez. Annemin eldivenlerini giy. 

Herhalde dirseklerine kadar örter, dedi.  

Eldivenleri giydirdi. Sonra gülerek sözüne devam etti: 

- Ellerin bizim ihtiyar keçinin ellerine döndü.  

Jerda sevincinden ağlıyordu.  

Kız: 

- Böyle ağlama, dedi. Biraz sevin. Gül. ĠĢte ekmek ve sucuk. Bunlar seni 

Laponya‟ya kadar idare eder. 

Yiyecekleri renin sağrısına bağladı. DıĢarı çıkarak köpekleri kapadı. Reni 

çözdü: 

- Haydi, diye bağırdı. Jerda koca eldivenler içindeki ellerini uzatarak 

Allahaısmarladık, diye bağırdı. Ren çalılardan atlayarak ormana daldı. Olanca 

kuvvetiyle koĢuyordu. Kurtlar uluyor, tilkiler bağırıyordu.  Gökten doğru: 
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- Kut kut! Diye bir ses geliyordu. Sanki birisi aksırıyor denilebilirdi. 

Ren: 

- Bu benim sevgili fecri Ģimalim, dedi. Bak nasıl parlıyor. 

KoĢtular, koĢtular. Gece gündüz koĢtular. Ekmek ve sucuk bitti. Nihayet 

Laponya‟ya vardılar. 

Çocuk Dünyası, I(16), 17 Mart 1927, s.4- 5. 

Altıncı Kısım 

Laponyalı Kadınla Finlandiyalı Kadın 

Küçük kulübede ses seda duyulmuyordu. Buraya kulübe bile denemezdi. O 

kadar alçak tavanı, basık ve daracık bir indi. Kapısı o kadar küçüktü ki burada 

oturanlar yerde sürünerek dıĢarı çıkıyorlardı. Ġçeride ihtiyar Laponyalı kadın fena 

halde is çıkaran bir fok yağı kandilinde balık piĢiriyordu. Ren geyiği evvela kendi 

baĢından geçenleri sonra da Jerda‟nın hikâyesini ona anlattı. Zavallı kızcağız 

soğuktan lakırdı bile söyleyemedi.  

Laponyalı kadın: 

- Ah zavallı yavrularım, dedi. Yolunuz daha çok uzun. Buradan 

Finlandiya‟ya gitmeniz lazım. Kar kraliçesi orada oturur ve akĢamları kırmızı 

meĢalesini yakar. Oraya birkaç günde ancak varabilirsiniz. Finlandiya da bir ahbabım 

var. Ona bir mektup göndereyim. Size yol göstersin. Yalnız kâğıdım yok. Bir kuru 

balık parçasına yazacağım. 

Jerda karnını doyurdu ve fok lambasında ısınmaya baĢladı. Koca karı kuru 

balığa mektubunu yazdı ve Jerda‟ya teslim etti. Sonra kızı yeniden rene bindirdi. 

Hadi! Ren dörtnala kalktı. Rüzgâr gibi gitmeye baĢladı. Gökte yine Kut kut diye 

aksırığa benzeyen ses iĢitiliyordu. Bu uzun fakat gecelerini aydınlatan fecr Ģimalin 

sesiydi. Nihayet Finlandiya‟ya vardılar. Ġhtiyar kadının evini buldular. Kulübenim 

kapısı yoktu. Bacasını vurdular. 

Kulübenin içi o kadar sıcaktı ki kadın hemen hemen soyunmuĢ oturuyordu. 

Kısacık boylu, buruĢuk yüzlü bir nineydi. Jerda‟ya hemen kürkünü, eldivenlerini 

çıkarmasını söyledi ve renin baĢına büyük bir parça buz koydu. Çünkü soğuktan 

birdenbire bu kadar sıcağa girmek insanı öldürebilirdi. Sonra kuru balığa yazılı olan 
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mektubu okumaya baĢladı. Bitirdikten sonra da tencereye attı.  

Ren yine evvela kendisinin sonra da Jerda‟nın hikâyesini anlattı. Kadın zeki 

gözlerini kırptı. Fakat hiç ses çıkarmadı. 

Ren: 

- Sen bu kadar çok Ģeyler bilirsin, dedi. Senin için bütün rüzgârları makara 

tiresiyle bağlamıĢtır diyorlar. Eğer bir düğüm çözersen hafif bir rüzgâr çıkarmıĢ. 

Eğer birini daha çözersen rüzgâr Ģiddetlenir, üçüncü ve dördüncü de fırtına çıkar ve 

ağaçları kökünden sökermiĢ. Bize büyülü bir ilaç ver. Kuvvetimiz artsın ve kar 

kraliçesini mağlup edelim.  

Finlandiyalı: 

- Evet. Size bu lazım, dedi. Sonra dolaptan kocaman bir kâğıt tomarı aldı. 

Alnından terler akarken uzun uzun acayip yazılar okumaya daldı. 

Ren yeniden yalvardı. Jerda gözlerinden yaĢlar akarak kadına öyle acıklı bir 

nazarla bakıyordu ki ihtiyar nihayet dayanamadı ve reni bir köĢeye çekti. BaĢındaki 

buzu tazelerken kulağına mırıldandı: 

- Küçük Kay karlar kraliçesinin yanındadır ve oradan ayrılmayı 

düĢünemiyor bile. ġimdi yaĢadığı yeri dünyanın en güzel yeri zannediyor. Çünkü 

hem gözünde hem de kalbinde büyük birer cam parçası var. Evvela bunları 

çıkarmalı. Yoksa kıyamete kadar karlar kraliçesinin elinde kalacak. 

- Küçük Jerda‟ya muvaffak olabilmesi için bir Ģey veremez misin? 

- Onun kuvveti kâfidir. ġimdiye kadar neler yaptığını görmedin mi? Bütün 

insanlar ve hayvanlar ona yardıma mecbur olmadılar mı? Mini mini bacaklarıyla bu 

uzun yolları nasıl geçti? Onun bütün kuvveti kalbinde, sağlığında ve tatlılığındadır. 

Eğer o karlar kraliçesinin yanına gidip Kay‟ı kurtaramazsa bu iĢi dünyada 

baĢka kimse yapamaz. Karlar kraliçesinin bahçesi buradan iki saat ötededir. Kızı al. 

Karlar içinde kırmızı yemiĢler veren büyük çalılığa kadar götür. Oraya bırak ve 

gevezelik etmeden hemen dön! 

Kadın Jerda‟yı rene bindirdi ve geyik yine rüzgâr gibi koĢmaya baĢladı. 

Ansızın Jerda: 

- Terliklerimle eldivenlerimi unuttum, diye bağırdı. 
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Ayaklarının ve ellerinin üĢümesi bunları hatırına getirmiĢti. Fakat ren 

durmadı. Ta kırmızı yemiĢli çalıya kadar koĢtu. Orada kızı yere indirerek yüzünden 

öptü. Sonra gözlerinden yaĢlar dökerek geriye döndü. Küçük Jerda çıplak el ve 

ayaklarıyla buzlarla örtülü Finlandiya sahrasında yalnız kaldı. 

Bütün kuvvetiyle koĢmaya baĢladı. Yerde kar parçaları yuvarlanıyor ve 

yuvarlandıkça büyüyorlardı. Jerda bunları görünce memleketinde bir gün Kay‟ın 

gösterdiği taneleri hatırladı. Fakat bunlar canlıydılar. Acayip Ģekilleri vardı. Bazıları 

kirpiye bazıları da baĢlarını kaldırıp bakınan yılanlara benziyorlardı. Bir takımları da 

tüyleri diken diken olmuĢ irili ufaklı beyaz ayılar gibi görünüyordu. Hepsi beyazdı. 

Hepsi de kardan yapılmaydı. 

Jerda duaya baĢladı. Soğuk o kadar Ģiddetliydi ki nefesi havaya yayılınca bir 

sisi Ģeklini alıyor ve bu sisler birer melek kıyafetine giriyordu. Bu meleklerin 

baĢlarında miğfer, ellerinde mızrak ve kalkan vardı. Her biri korkunç kar parçalarını 

öldürüyorlardı.  

Jerda korkusuzca ilerleyebildi. Melekler üĢümemesi için ellerini ve 

ayaklarını ovuyorlardı. Nihayet kar kraliçesinin sarayına vardılar. Fakat evvela 

Kay‟ın ne halde olduğunu öğrenelim. 

Zavallı çocuk tabi Jerda‟yı düĢünmüyor ve hele sarayın önünde 

olabileceğini aklına bile getirmiyordu. 

Çocuk Dünyası, I(17), 24 Mart 1927, s.3- 4. 

Yedinci Kısım 

Kar Kraliçesinin Sarayı 

Sarayın duvarları kar tipisinden, pencere ve kapıları karayel rüzgârından 

yapılmıĢtı. Ġçeride belki yüz tane salon vardı. Hepsinde de lapa lapa kar yağıyordu. 

Fecir Ģimali ile aydınlanmıĢlardı. Hepsi büyük buzlu ve parlaktı. Bu sırada hiçbir 

Ģenlik olmazdı. Beyaz ayılar soğuktan dans edemezler, beyaztilkiler dolaĢamazlardı. 

Bu sayısız kocaman salonlardan birinde donmuĢ bir göl vardı. Üstünde buzları 

kırılmıĢ ve tamamen birbirine benzeyen parçalara ayrılmıĢtı. Kar Kraliçesi sarayına 

geldiği zaman bu gölün ortasında otururdu. 

Küçük Kay oradaydı. Soğuktan morarmıĢ, hatta kararmıĢtı. Fakat hiç 

üĢümüyordu. Çünkü hissini kaybetmiĢti ve kalbi bir buz parçası gibiydi. Yassı buz 
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kırıklarını yan yana getiriyor ve bir takım Ģekiller yapıyordu. Bu oyuna zekâ oyunları 

adı verilirdi. Yaptığı Ģekiller daima Ģeytan aynasının tesiri altında olan gözlerine 

güzel görünüyordu. Fakat Kay bir kelime arıyordu. 

Buzları bin türlü Ģekilde yan yana getiriyor bir türlü aradığını bulamıyordu. 

Bu kelime “Allah” kelimesiydi. Kar Kraliçesi bu kelimeyi yazdığın zaman seni 

serbest bırakacağım ve bir çift ayak kızağı vereceğim. O zaman bütün dünya senin 

olacak, demiĢti. 

Fakat çocuk muvaffak olamıyordu. Kar Kraliçesi bir gün: 

- Artık biraz sıcak memleketlere gideyim, dedi. Bakalım siyah tencereler ne 

âlemde? 

Vezu, Atina gibi yanar dağları söylemek istiyordu. Onları biraz 

beyazlattırayım. Eteklerinde yetiĢen portakallar ve bağların manzarası büsbütün 

güzelleĢsin. 

Kraliçe gitti ve Kay yine yalnız kaldı. Buz parçalarına dalgın dalgın 

bakıyordu. Vücudu çıtırdıyordu. Rüzgâr yüzünü kesiyordu. Fakat kız akĢam duasını 

etti ve rüzgar sanki uykuya dalmıĢ gibi kesiliverdi. Jerda büyük ve soğuk salona 

girdi. Orada Kay‟ı gördü. Tanıdı. KoĢarak boynuna sarıldı: 

- Kay, benim güzel kardeĢim. Seni nihayet buldu, diye bağırdı. Fakat Kay 

hissiz, hareketsiz ve soğuk öyle duruyordu. Küçük Jerda ağlamaya baĢladı. 

GözyaĢları arkadaĢının göğsüne döküldü. Kalbine kadar sızdı ve cam parçasını eritti. 

Kay arkadaĢına baktı. Sonra o da hıçkırıklarla ağladı. O kadar ağladı ki nihayet 

gözündeki cam parçası çıktı. O zaman arkadaĢını tanıdı ve sevincinden deli gibi 

bağırdı: 

- Jerda! Benim mini mini kardeĢim Jerda! Bu kadar vakittir neredeydin? Ya 

ben, ben neredeydim? Etrafına bakındı: 

- Burası ne kadar soğuk, boĢ ve büyük, dedi. Hem ağlayan hem de gülen 

Jerda‟yı kucakladı. Bu o kadar güzel bir manzaraydı ki buz parçaları bile sevincinden 

zıplıyordu. Ġkisi de buzun üstüne oturdular. Fakat hayret… Buz parçaları öyle Ģekilde 

yan yana geldi ki aranılan kelime kendi kendine yazıldı. Artık Kay serbestti ve Kar 

Kraliçesi ona bütün dünyayı vermeye borçluydu. Jerda arkadaĢının yüzüne üfledi. 

Kay‟ın yanakları eski rengini aldı. Sonra gözlerini, ellerini ve ayaklarını da eski 
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haline getirdi. Kar Kraliçesi neredeyse dönecekti. Çünkü buzlar parlamaya 

baĢlamıĢlardı. El ele tutuĢtular ve saraydan çıktılar. Nereden geçerlerse rüzgâr 

duruyor ve güneĢ parlıyordu. Kırmızı yemiĢ veren çalıya geldiler. Ren oradaydı. 

Onları bekliyordu. 

Yanında sütlü bir geyik daha vardı. Bu sevimli hayvancık çocukları öptü. 

Onlara bol bol süt verdi. Kay ile Jerda evvela Finlandiyalı kadının evine gittiler. 

Orada ısındılar. Yollarını öğrendiler. Sonra Laponyalı kadına gittiler. O da bunlara 

yeni esvaplar dikti. Kay‟ın kızağını tamir etti. 

Ġki geyik ta hududa kadar çocuklarla beraber geldiler. Artık ilk otlar 

büyümeye baĢlamıĢlardı. Jerda ile Kay geyiklerle vedalaĢtılar. KuĢların sesi 

duyuluyordu. Orman yeĢillenmiĢti. Uzaktan Jerda‟nın sırmalı eyerinden tanıdığı bir 

at üzerinde kırmızı baĢlıklı bir kızın geldiğini gördüler. Bu haydut kızdı. Ormanda 

otura otura bıkmıĢ Ģimale, ta yorulacağı zamana kadar Ģimale gitmek istiyordu. 

Jerda‟yı tanıdı. Ġkisi de pek sevindiler. 

 Haydut kız Kay‟a: 

- Sen pek yaman bir Ģeysin, dedi. Acaba hakikaten bu kadar aramaya değer 

misin? 

Jerda prenses ve prensten haberi olup olmadığını sordu.  

Kız: 

- Ecinni memleketlerine seyahate çıktılar, dedi. Ne zaman dönecekleri de 

belli değil. 

Jerda: 

- Ya kargalar, dedi. 

- Karga efendi öldü. Hanımı dul kaldı. Ayağına matem iĢareti olarak siyah 

bir bez parçası takıyor ve siyahlar giyiniyor. Acı acı ağlıyor ama zannedersem 

yakında yeniden evlenecekmiĢ. 

- Ah zavallı karga efendi. Bana ne kadar iyilik etmiĢti. Mutlaka mutfakta 

kalmak yüzünden hastalandı. 

Haydut kız: 

- Ha ha ha! Mide fesadından patlamıĢtır. Fakat bunu bırakalım. Sen Kay‟ı 
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nasıl buldun? 

Kay ve Jreda hikâyelerini anlattılar. Haydut kız onların ellerini sıktı ve bir 

gün ziyarete geleceğini vaat ederek yoluna devam etti. Kay ve Jerda el ele yürümekte 

devam ettiler. 

Ġlkbahar gelmiĢti. Her yerde çayırlar ve çiçekler vardı. Uzaktan Ģehirlerinin 

kulelerini gördüler. Ġçeriye girdiler. Evlerine geldiler. Merdivenden yukarı çıkarak 

odalarına girdiler. Ġçerisi hiç değiĢmemiĢti. Saat yine tık tık diye saniyeleri 

sayıyordu. Fakat büyükanne artık dünyada yoktu. Pencerenin önünde güller açılmıĢtı. 

Mini mini iskemleler yine duruyordu. Oturdular. Büyükanneleri semadan onları 

seyrediyor ve tatlı tatlı gülümsüyordu. 

Ġkisi de artık büyümüĢlerdi. Fakat kalpleri daima temiz çocuk kalbiydi. 

Gökte güneĢ sıcak, hayat verici bir yaz güneĢi parıl parıl parlıyordu. 

Çocuk Dünyası, I(18), 31 Mart 1927, s.3- 4. 

  

5.1.134. Keloğlan’ın Hatıratı  

- 1-  

Konuşan Duvar 

Ġnsanlar gariptir. KarĢılarındaki bir kimse zeki, güzel, akıllı olursa 

muhakkak onunla alay ederler. Bana verilen Keloğlan ismi de öyle zannederim ki 

güzelliğimi çekemeyen hemcinslerimin yıllardan beri yapmıĢ oldukları haksızlıkların 

en fecisidir.  

Ġnsanın kel olmakla çirkin olması lazım gelmez ya! ... Fakat nasıl 

resmimden oldukça yakıĢıklı olduğumu görüyorsunuz. Hatıratımı okurken de 

göreceksiniz ki sizin akıllı dediğiniz değme domates kafalılara taĢ çıkartacak kadar 

da zekiyim! 

Bir gün bizim mahallede bir haber çalkalandı. Hacı kadın namında bir 

ihtiyar kadıncığın oturduğu evin duvarları konuĢuyormuĢ. ĠĢ benim kulağıma 

gelinceye kadar epey ilerlemiĢ. Bir gece Hacı kadın evinde mısır patlatırken duvarın 

içinden bir ses gelir: 

- Çıkayım mı? 



 

566 

 

Hacı kadın korkar. Hemen sokağa fırlar. Ertesi akĢam birkaç cesur komĢu 

erkekleri evde yatmaya karar verirler. Tam gece yarısı duvarlar tekrar bağırır: 

- Çıkalım mı? 

KomĢular hemen kaçarlar. Ġçlerinden en cesaretlisi ne olursa olsun ben 

kalırım, der. Fakat duvarlardan birbiri arkasına sesler gelir.  

- Çıkayım mı? 

- Çıkalım mı? 

Nihayet gürültüler o kadar Ģiddetlenir ve korkunç olur ki zavallı adam 

dayanamaz. DehĢetinden ödü patlayıp ölür. Ben o sıralarda on dört yaĢında kadar 

vardım. Babam benim dokuz diyara yayılan Keloğlan lakabımdan fazla sinirlenirdi. 

Zaten bende damlası bile bulunmadığına bilatereddüt yemin edeceği aklın azlığından 

da müĢteki olduğundan bir akĢam beni karĢısına çekti: 

- Bana bak Keloğlan! 

- Buyur babacığım! 

- ġu konuĢan duvarları iĢittin mi?  

- Evet babacığım. 

- Sen bu iĢe ne dersin? 

- Ġçerisine kedi yavrusu saklanmıĢtır, derim. 

- Oğlan, kedi yavrusu konuĢur mu hiç? 

- Babacığım, duvar konuĢtuktan sonra kedi yavrusu haydi haydi konuĢur.  

Babam kızdı: 

- Sen adam olmayacaksın. Zaten ben de ekmek paramızı güç kazanıyorum. 

Senin yattığın odayı kiraya vereceğiz.  Mademki o perili evde duvarlar konuĢmuyor, 

kedi yavrusu vardır diyorsun, git yat! 

- Fakat babacığım! 

- Ulan sen kedi yavrusundan korkar mısın? 

- Hayır ama… 

- Sus bre aptal! Mademki korkmuyorsun defol git. Orada yat. Ben baĢka laf 
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dinlemem. 

Babamın bana hiç acımayacağını biliyordum. Çünkü feleğin cilvesine ne 

denir? Herkesin baĢını saçlı yaratan benimkini BayrampaĢa çömleği gibi böcek 

yuvası olarak intihap etmiĢti. Anamın söylediğine göre de bu uyuz baĢla kimse 

tarafından sevilmekliğimin imkânı yokmuĢ. Anamın gözyaĢları mahalle çocuklarının 

hep bir ağızdan beni teĢyi eden “Ala ala hı” ları arasında perili eve güç indim. Ġçinde 

mahallenin en cesur erkeklerinin bile bir gece barınamadığı bir yerde ben günlerce 

nasıl yatacaktım? Fakat artık her taraftan aptal, keloğlan, salak apti gibi muhteĢem 

unvanlarla karĢılana karĢılana hayatımdan da bezmiĢtim. ġu iĢin eninde sonunda 

ölümden daha beter bir Ģeyi yoktu ya? Bense ölümden artık o kadar korkmuyordum. 

Herkes tarafından iğrenilerek alçak görünmekliğime sebep olan kel baĢımı ellerimle 

kaĢıyarak, perili evde akĢamı yaptım. Sokaklarda yavaĢ, yavaĢ mahalleli azaldı. Yatsı 

ezanı okundu, geçti. Daha duvarlarda konuĢmak Ģu yana, nefes aldıklarına bile 

delalet edecek bir hareket yok. Ġlk önce korkudan yüreğim keĢkek tenceresi kapağı 

gibi atarken yavaĢ, yavaĢ bu sessizliğe alıĢtım. Tam uyumak üzereydim ki zayıf bir 

ses iĢittim: 

- Çıkayım mı? 

Acaba kulak dolgunluğuyla bana mı öyle gelmiĢti? Nefesimi bile kesip 

dinledim.  Bu sefer daha yüksek bir ses duvarın içinden gelir gibi haykırdı: 

- Çıkalım mı? 

Soğuk bir ürperme bütün vücudumu dolaĢtı. DiĢlerim baĢladı hamam nalını 

gibi tıkırdamaya! Fakat dilimi sıkıp yorganı daha iyice kafama çektim. Bununla 

beraber ses yine tekrar etti. Bu sefer adeta gök gürlüyordu: 

- Çıkayım mı? 

ġeytan hemen yataktan fırla sokağa kendini at, diyordu. Fakat nereye 

gidecektim? Babam odamı kiraya vermiĢti. KomĢularsa benden iğrenirdi. Burada 

kalmaya mecburdum. Duvarın içinden artık kalınlı inceli gâh gülerek gâh ağlayarak 

bağıran bir dev sesini andırır sedalar kulaklarımda çınlıyordu: 

- Çıkayım mı? Çıkalım mı? 

- Çıkalım mı? Çıkalım mı? 

Aman yarabbi çıldıracağım. Büzüldükçe büzülüyordum. Hayatımda bu 
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kadar korktuğumu bilmiyorum. Fakat diğer hatıratımda göreceksiniz ki daha 

korkunçlarıyla karĢılaĢmak kel baĢımıza yazılıymıĢ. Kulaklarım uğulduyor: 

- Çıkayım mı? Çıkalım mı? 

Artık korkunun son haddine geldim. Ölüm bu azabın yanında hiç kalırdı. 

Sanki ne olacaktı? DiĢimi sıkıp bağırdım: 

- E artık kafa ĢiĢirdin! Çıkacaksan çık. Bakalım ne olacak? 

Ben bu sözü sarf eder etmez duvarlar gürrrrr… Diye yarıldı. Birde ne 

göreyim? ġakır Ģakır odaya altın yağıyor. Birkaç dakika ben sapsarı altın yığılı ufak 

bir dağın ortasında sevincimden ne yapacağımı ĢaĢırmıĢ bir Ģekilde ağzım bir karıĢ 

açık, donup kalmıĢtım. 

Meğer ben tılsımlı bir evdeymiĢim de haberim yokmuĢ. Anamdan iĢitirdim. 

Eski zenginler mallarını tılsımlayarak saklarlarmıĢ. Bilmem ne dağında bir deve 

varmıĢ ki onun yularını tutmak kabil olsa baĢtan aĢağı altın kesilecekmiĢ.  Yine 

bilmem nerede bir yılan varmıĢ ki onun gömleğini elde etmek mümkün olsa 

Maltepe‟de saklı bir defineyi bulmak mümkünmüĢ. Anam iĢ bu tılsımların nasıl bir 

Ģey olduğunu bilip malları çıkartmakta derdi. Fakat kimin aklına gelirdi ki Keloğlan 

herkesin korktuğu Ģu evde diĢini sıkıp da “Çık bakalım” der demez bu altınları 

alacak. Ben bin türlü hülyalarla uyuya kalmıĢım. Sabahleyin uyanınca bir de 

bakayım ki ortada bir altın bile yok. Duvarlara koĢtum. Onlarında yarıldıkları hiç 

belli değil.  

- Acaba ben geceleyin rüya mı gördüm? 

Her neyse uzun sözün kısası bu her gece böyle devam etti. Duvarlar 

“Çıkayım mı?” diye bağırıyor, ben “Çık bakalım ne olacak?” diyorum. Altınlar 

dökülüyor. Sabah ezanı okundu mu tekrar kayboluyorlar. Birkaç defa avcumda 

saklayayım dedim. Fakat sabah oldu mu elimde tuhaf bir boĢluk hissediyordum. 

Altınlar kayboluyordu. Bunu kime anlattımsa bana güldü. Gelin beraber deneyelim 

teklifime de kimse korkudan yanaĢmıyordu. Tılsımın bir kısmını halletmiĢtim fakat 

asıl mühim olan cihetini yani altınları baĢka bir yere taĢımayı yapamıyordum. 

Nihayet sözlerime inanan bir ihtiyar derviĢ bana: 

- Keloğlan, dedi. Hint diyarında Heyumen Tağur derler bir sihirbaz vardır. 

Bu tılsımı ancak o halleder. Benim bir eĢeğim var. Çok zekidir ve peri tayfasına 
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mensuptur. Bir de sihirli kamçım vardır. Onunla vurunca konuĢur. Sana onu vereyim. 

Üzerine bin ve Tağur‟a git, danıĢ bakalım ne diyecek? 

DerviĢin elini öpüp, eĢeğine binerek: 

- Ver elini Hint diyarı, deyip ertesi sabah yola çıktım. 

Çocuk Dünyası, I(15), 10 Mart 1927, s. 9- 10. 

 

- 2-  

Eşeğimle İlk Önce Ne Konuştuk? 

Sıcak bir yaz günü altımda derviĢin hediye ettiği merkep yola koyuldum. 

Adam gibi konuĢtuğu iddia olunan yol arkadaĢımla konuĢmak ihtiyacıyla sihirli 

kamçıyı vurup sordum: 

- E, sen bu iĢe ne dersin eĢek kardeĢ? 

EĢek derhal cevap verdi: 

- Hangi iĢe Keloğlan? 

Derhal tepem attı. Bu pis hayvan bile bana Keloğlan diye hitap ediyordu: 

- Bana Keloğlan demeye sıkılmıyor musun? 

- Ya sen bana niye eĢek diyorsun? Yiğit lakabıyla anılır. Sen kelsin, 

Keloğlan diyorlar. Fakat ben eĢek değilim. Bak biz ne kadar akıllı mahlûklarız. Bir 

hikâye anlatayım da dinle! 

- Anlat dinliyorum, dedim. 

EĢek hikâyesine Ģöyle baĢladı: 

- Bizi siz insanlar daima aptal ve mankafa akılsız bir mahlûk olarak 

tanırsınız. Sizin nazarınızda eĢek sözünden daha fena bir söz yoktur. Hâlbuki biz 

sizin bütün sözlerinizi anlarız. Sizin sade kendinizi beğenmenize karĢı geliriz. Bir 

gün beni zengin bir çiftçi satın almıĢtı. Çifte sürülen bir öküzle beraber aynı ahırda 

yatıyorduk. Zavallı arkadaĢım bana Ģöyle dert yandı: 

- EĢek kardeĢ benim bu halim ne olacak? Her merhametsiz efendim sabah 

karanlığı alıp akĢam ezanına kadar çalıĢtırdıktan sonra beni getirip buraya atıyor. 

ÇalıĢmaktan artık bıktım. Sen benim bu halden kurtulmaklığım için bir çare biliyor 



 

570 

 

musun? 

- Vallahi arkadaĢ, dedim. Biz bu insanların bir kere eline düĢmüĢüz. Bunlar 

bizi istedikleri gibi kullanacaklar. Eğer sen yarın çalıĢmamak istiyorsan kolay bir 

çare var.  

- Aman söyle! 

- Yarın hastalanmıĢ gibi yap. Yiyeceğini yeme. Yalancıktan yere çök. 

Efendi seni hastalandı diye çıkarmaz.  

Öküz dediğimi yaptı. Filhakika çiftçi onu hasta görünce gidip efendisine iĢi 

anlattı. O da: 

- E, ne yapalım. BoĢ duracak değiliz ya! Mademki öküz hasta tut eĢeği çifte 

koĢ! 

Kabak benim baĢıma patladı. BaĢkasına iyilik yapayım derken biz fenalık 

görmüĢtük. Hiç alıĢmadığım halde akĢama kadar çalıĢtım. Yorgunluktan kulaklarımı 

bile oynatamayacak bir halde ahıra döndüm. Öküz hemen sordu: 

- Vah zavallı eĢek kardeĢ çok yoruldun. 

Hiddetle cevap verdim: 

- Öyle ama artık sen iyi olmalısın. 

Hain öküz kahkahalarla güldü: 

- Ne münasebet! Benim yalancıktan hasta olduğumu kim anlayacak? Ben 

artık iĢ görmek istemiyorum. Bu ahırda yatmak daha hayırlı.  

O vakit böyle sendeki gibi sihirli kamçı da yok ki vursunlar da öküzün yalan 

yaptığını anlatayım. Birkaç gün daha çifte çıktım. Baktım olacak gibi değil. Bir 

akĢam öküz yine alayla beni karĢıladı: 

- AkĢamlar hayır olsun eĢek kardeĢ! Nasıl bugün iyi çalıĢtın mı? 

Ciddi bir tarzla cevap verdim: 

- Havada fena arkadaĢ! 

Öküz merakla sordu: 

- Ne ki? 
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- Ben bugün efendiyle çiftçinin konuĢtuğunu iĢittim. Efendi, öküz yarın da 

iyi olmazsa kesiver gitsin, dedi. Yani senin anlayacağın yarın kalkmazsan 

kesileceksin.  

Öküz bu sözüme aldandı. Ertesi sabah kalkıp iĢine gitti. Ben de kurtuldum.  

Nasıl akıllı değil miyim? 

Yol arkadaĢımın ferasetine emanet getirerek: 

- Doğrusu zekiymiĢsin, dedim. 

Çocuk Dünyası, I(16), 17 Mart 1927, s. 9- 10. 
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Dağındaki Define 

Vallahi ne kadar gittiğimizi bilmiyorum ama eĢeğim ile konuĢarak epey yol 

almıĢtık. Önümüze iki papaz çıkarak bize frankça bir Ģeyler söyledi.  

- Çelebi, dedim. Elimizdeki kırbacın sayesinde eĢekçeden anlıyoruz. Ama 

frankları adam akıllı konuĢturacak bir kırbaç elde edemedim. Derdini Türkçe anlat.  

Onlar bir müddet daha sayıp döktükçe ben ne olur ne olmaz belki bana 

küfür ediyorlar diyerek içimden mukabele ediyordum. Nihayet baktılar ki onlar kendi 

lisanlarınca söyledikçe benden cevap almanın imkânı yok, Türkçe sordular: 

- Efendi! Sen Müzülman? 

Herif, efendi sen Müslüman mısın, diyor. Hemen elimi göğsüme koydum: 

- Elhamdülillah! 

- Sen müzülman? 

- Elhamdülillah! 

- Sen müzülman yoksa değil? 

- Elhamdülillah dedik, a be adam! Evet, Müslümanım. Ne istiyorsun?  

- Buğda kayıĢ dağ neğde biliyorsun? 

- KayıĢ Dağı‟nı mı soruyorsun? Te! ġu gözüken tepe! 

- Bizi orada götürürsen? 
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- Ben Hint diyarına gidiyorum. Orada iĢim yok.  

Frenkler benim bu cevabım üzerine bir müddet aralarında konuĢtular. Fon 

fin ettiler. Nihayet benimle biraz evvel konuĢan Frenk tekrar sordu: 

- Sen muz limon? Biz buralarda yabancı. Bizi KayıĢ Dağa da götür. Seni 

yapacağız çok zengin. Orada vardır para. Ama çok para. Biz o parayı bulacağız. Sen 

de zengin biz de zengin. 

AnlaĢılan bizim kel baĢa böyle gizli defineleri bularak zengin olmak yazılı 

olacak ki iki de bir tılsımlı hazinelerle karĢılaĢıyorum. Böyle ayağa gelen devlete ne 

denir? Ben önde onlar arkada KayıĢ Dağ‟ı yolunu tuttuk. Papasın bozuk 

Türkçesinden anladığıma göre bunlar kendi kiliselerindeki eski kitapları karıĢtırırken 

görmüĢler ki Konstantinapol dedikleri Ġstanbul Ģehrinde bir KayıĢ Dağ varmıĢ. Bu 

dağda da bir manastır bulunuyormuĢ. ĠĢte bu manastırın baĢ papası civarda bir yere 

bir define saklar ve tılsımlar. Tabi tılsımlı olan bu hazineyi kimse keĢfedemiyor. 

Adamların sözleri akla yakın geliyor. Hakikaten biz yazın komĢular falan toplanır, 

kuzu dolması irmik helvası yapar öküz arabalarıyla KayıĢ Dağı‟na giderdik. 

Yemekler yendikten sonra bacağına güvenen dağın tepesine tırmanırlardı. ĠĢte bir 

kere ben de bu tapaya çıkmıĢ, orada birçok mağaralar, dibi görünmez kuyular 

yıkılmıĢ manastır duvarları, yerlerde kilise resimlerinde kullanılan ufak renkli taĢlar 

görmüĢtüm.  

Papazlar bana yolda tembih ettiler ki her ne görürsem göreyim, her ne 

iĢitirsem iĢiteyim sakın ağzımı açıp bir laf söylemeyeceğim. 

- Peki, siz merak etmeyiniz. Beni parçalasalar ağzımı açmam, dedim. Bende 

Keloğlan inadı var. KonuĢmam, dedim mi konuĢmam. 

Neyse uzun sözün kısası KayıĢ Dağa vasıl olduk. Herifler kocaman sarı bir 

muĢamba çıkardılar. Üzerindeki siyah çizgilere bakarak yerleri karıĢladılar. Ölçtüler, 

biçtiler. Nihayet birisi ayağını yere vurarak bir Ģeyler söyledi. Diğeri de eğilip yere 

baktı. Nihayet mutabık kaldılar. Bulundukları yer küçük bir su kaynağıydı. 

- E, çelebi! Buldunuz mu? Dedim.  

Papaz eliyle bana sükût iĢareti verdi. 

- Daha yalnız birini bulduk. ġimdi tılsımı bozacağız. Sen söylediklerimizi 

unutma! Ne görürsen, ne iĢitirsen iĢit ağız açık yok. 
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Sonra diğeri yanıma yaklaĢıp: 

- BaĢını aç, duaya baĢlayacağız, dedi. 

- Ne dedin? Dedim. 

- BaĢını aç! 

- Ne yapacaksın? 

- BaĢını aç be adam. Uğur getireceğiz. 

Ben baĢımı açar açmaz herif gülüp de elindeki muĢamba ile kel baĢımı 

okĢamaz mı? Tepem attı. 

- Ne yapıyorsun çelebi? 

- Uğur gelsin diye tılsımı baĢına sürüyorum.  

- Kendi baĢına sürsene! 

- Benim baĢımda kel yok. Uğur kel baĢta var.  

Hiddetten kıpkırmızı oldum.  

- Behey budala! Diye bağırdım. Benim baĢımda uğur olsa kel olmazdım. 

Eğer Ģimdi define bulmak gibi mühim bir iĢe baĢlamak üzere olmasaydık ben sana 

uğurlu kel baĢın köteğini iyi tanıtırdım. KarĢında senin babanın eğlencesi yok! 

Diğer papaz yanıma gelerek gönlümü aldı: 

- Kızma arkadaĢ! Bizim büyükler “Kel baĢta uğur vardır.” demiĢler. 

ArkadaĢım da uğur gelsin diye senin baĢını okĢadı. Bundan ne çıkar? 

- Ne çıkar, ne demek? Sahibine sormadan böyle Ģey olur mu? 

Neyse bu kavgayı tatlılıkla yatıĢtırdık. Papazlar koyunlarından kitaplar 

çıkarıp okumaya baĢladılar. Ben merakla durmuĢ ne olacak diye bakıyordum. 

Herifler okudular, okudular, okudular. Artık ben de sabır denilen Ģeyin son kertesi 

kaldı. Gırtlağıma dayandı. Fakat bir kere lafa hiç karıĢmayacağımı söylemiĢtim. 

Nihayet yerden dehĢetli bir alev fıĢkırdı. Ben kamaĢan gözlerimi ovuĢtururken bir de 

ne göreyim? Ayın on dördü gibi bir kız. BaĢtan aĢağı süslü tüllere bürünmüĢ 

meydana çıktı. Hey yarabbi bu kızı bu kadar güzel yaratacağına benim baĢıma kerem 

edipte bir parça saç lütuf etsen ne olurdu? Papazlar baktım onlar hiç tınmıyorlar bile. 

Sanki kızın çıktığını görmemiĢlerdi. Mütemadiyen hala fon fin fon, diye okuyup 
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duruyorlar. Kız baĢladı ağlamaya. Kız ağladı onlar okudu. Onlar okudu kız ağladı. 

Yalvardı. Baktı artık olmayacak çıkarıp üstündeki tüllerden birisini yere attı. 

Papazlarda yine hiçbir hareket yok. Hala baĢları önde okuyorlar. Kız tekrar ağlayıp 

yalvardı. Papazlar hala okuyorlar. Çıkarıp üstündeki tüllerden birisini daha yere attı. 

Papazlar hala okuyor. Artık içime fenalık çöktü. Kız o kadar acıklı ağlayıp 

yalvarıyordu ki insanın yüreği taĢtan olsa dayanmazdı. Zaten kızın bu hali bizim 

Karaoğlan‟a da dokunmuĢ olacak ki evvela hafif tertip gözyaĢı akıttı. Hıçkırdı. Sonra 

birden bire bütün kuvvetiyle anırmaya baĢladı. Birde bakayım ki papazlar gözlerini 

dikmiĢ bana bakıyorlar. Ellerinden gelse nazarlarıyla Karaoğlan ile beni bir bakıĢta 

öldürecekler. Hemen kulaklarına yapıĢıp eĢeğimi sükûta davet ettim.  

Papazlar yine okumaya baĢladılar. Kız ağladı. Onlar okudu. Onlar okudukça 

kız hem ağlıyor, hem soyunuyordu. Allah bilir ama! Böyle belki altı saat okuduk. 

Heriflerdeki çene kuvvetine bakınız ki benim beklemekten sabrım tükendiği halde 

onlar okumaktan bıkıp usanmıyorlardı. 

- Fon fin fon... 

Artık yüreğim sızlamaya baĢladı. Zavallı kız bir iç çamaĢırıyla kalmıĢtı. 

Hala ağlıyor. Hiç olmazsa kendilerine bu elbiselerini bağıĢlamalarını rica ediyordu. 

Artık son haddine gelmiĢtik. Ne kadar olsa baĢımızda saç yok ama akıl var. Anladım 

ki kız Ģu son gömleği de çıkardı mı tılsım bozulacak. Fakat kız öyle yalvarıyor, 

ağlıyor ki insanın “Hadi be, define de senin olsun, para da senin olsun” deyip 

vazgeçeceği geliyor. Kız baĢladı hüngür hüngür ağlamaya. ġaçını baĢını yolmaya. 

Fakat gömleğine de el attı, çıkaracak. Tam bu sırada deminki ihtarıma rağmen 

Karaoğlan kendisini tutamayıp baĢlamaz mı zırlamaya. Kulağına asıldım olmadı. 

Kuyruğunu çektim olmadı. Karnını çektim olmadı. Papazlar öyle müthiĢ bakıyorlar 

ki deme gitsin. Baktım eĢeğimi susturmak imkân haricinde.  Papazlar da dik dik 

bakıyor. Artık dayanamadım.  

- Yahu ne yapayım, eĢeğim bizden hassas çıktı. Kıza acıdı. Ağlıyor. Siz 

eĢek ağlamasın diye bir Ģey söylemediniz. Sen konuĢma dediniz. Ben konuĢtum mu? 

KeĢke ağzımı açmasaydım. Vay sen misin konuĢan? Birden bire yer sarsıldı. DehĢetli 

bir gök gürültüsü iĢittim. Kasırgaya uğramıĢ saman çöpü gibi yerimden kaldırıldım. 

Sanki uçuyoruz. Ellerim Karaoğlan‟nın kulaklarına yapıĢmıĢ havada uçuyoruz. 

Aman yarabbi bu ne sıcaklık, bu ne fırtına, bu ne rüzgâr. DehĢetli bir sarsıntı ile 
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bayılmıĢım. Kendime geldiğim vakit etrafıma baktım ki hiç tanımadığım bir 

diyardayım. Buraya nasıl uçup geldim? Karaoğlan hala baĢucumda. Her tarafım 

sızlıyor. Uzaktan bir çiftçi çift sürüyor. Yanına kadar gidip sordum: 

Merhaba hemĢeri! 

- Merhaba delikanlı! 

Çiftçi Ģüpheli Ģüpheli yüzüme baktı.  

- Nasıl neredeyiz? 

- Yani soruyorum ki bu memleketin adı nedir? KayıĢ Dağı‟ndan çok uzak 

mı?  

- KayıĢ Dağ neresi oğul? Buraya Konya derler. Delikanlı kendine gel. 

Ağzım bir karıĢ açık kaldı: 

- YanlıĢlığın olmasın babacığım? 

- Ne gibi? 

- Yani buraya Konya diyorlarsa? 

- Oğlan kel baĢlı! Sen ya sarhoĢsun ve yahut benimle alay ediyorsun. Ben 

babamdan, babam babasından o da babasından duymuĢ ki buraya Konya derler. 

Anladın mı? Hadi bakayım git iĢine! 

Vay canına! Bak ağzımı açar açmaz kendimi nerde bulmuĢum. Ya 

maazallah ben daha fazla konuĢsaydım? Demek Ģimdi kim bilir dünyanın hangi 

ucunda olacaktım. Oturup iki rekât namaz kılarak canımı bana bağıĢlayan Tanrıya 

dua ettim. Dilimin belasıyla hem paradan olmuĢ, hem de böyle yabancı bir yerde 

kimsesiz kalmıĢtım. Fakat ne kadar hoĢ olmasa da buraya kadar beleĢten seyahat 

etmiĢ hem dede bir parça daha yaklaĢmıĢtık. Bütün hayatımca bir söz uğruna 

kaçırdığım bu defineye acır, papazların kıza okuduklarının ben talihsiz baĢa 

okurdum. 

Çocuk Dünyası, I(17), 24 Mart 1927, s. 9- 10- 11. 

- 4-  

Keloğlan Ördekçi 

Bu uzun seyahate çıkarken hiç düĢünmediğim bir Ģey varsa o da karnımı 
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nasıl doyuracağımdı. Bu sebepten beni Tanrı misafiri diye yanına alan ihtiyar kadın: 

- Oğlum! Dedi. Sen böyle boĢu boĢuna oturursan ben seni besleyecek 

iktidarda değilim. Fakat benim ölen kocam ördek satardı. Evde satamadığı dört tane 

sıska ördek var. Al Ģunları sokağa çık. Belki bir müĢteri bulursun. Fakat sakın 

ördekleri elinden kaptırma. AkĢama aç kalırız. 

Sokağa çıktım. Birkaç saat bağırıp çağırdıktan sonra nihayet gayet büyük bir 

evden pencere vurulup çağrıldım. Ördekleri hiç pazarlık etmeden içeriye alıp kapıyı 

kapadılar. Parasını verecekler diye bekledim. Bir saat bekledim, iki saat bekledim. 

Ġçeriden hiç kimse çıkmıyordu. Nihayet kulağıma bir ses geldi. Evin beyi 

bağırıyordu: 

- Ben hamama gidiyorum. Ördekleri kızartıp gönderin. Fakat arka kapıdan 

getirsinler. Ön kapıdaki serserinin de ensesine bir Ģaplak atıp def edin gitsin. 

Bu sözleri iĢitince tokadı yemeden caddeyi tutmanın daha muvaffak 

olacağını düĢündüm. Tabanları yağladım. Fakat evinde misafir olduğum ihtiyar kadın 

akĢam ördeklerin parasını isteyecekti. Bunun için bir müddet sonra konağın arka 

kapısını gidip çaldım.  

- Kim o? 

- Beyefendi hamamda yıkanıyor. PiĢtiyse ördekleri ve yeni elbiselerini 

istiyor. 

Konaktakiler benim öbür kapıdan beyefendinin emirlerini iĢittiğimi 

bilmediklerinden ördekleri ve bir kat da yeni elbiseyi verdiler. Bunları kaptığım gibi 

ihtiyar kadının evine getirdim. 

- Bunlar ne oğul? 

- Sus teyze. Bir iĢtir oldu. Ben o herife gösteririm. Keloğlan‟ın ördeklerini 

alan o memleketteki valinin efsuncu baĢısıydı. Hamamda bekledi, bekledi. Baktı ki 

ördekler gelmiyor. Kalkıp hiddetle bağıra çağıra evine geldi. 

- Bre edepsizler, ördekleri niye kızartıp göndermediniz? UĢaklar korkudan 

tir tir titrediler. 

- Efendim, atı aliniz istetmiĢtiniz. Bir çocuk alıp götürdü. 

Bir de kapıya baktılar ki tebeĢirle “Sen bir efsuncu baĢısın. Ben de bir 
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Keloğlanım. Bak sana daha neler yapacağım.” diye yazılmıĢ. Ertesi günü: 

Teyze bana bak, dedim. 

- Ne var oğlum? Yine ne yapacaksın? 

- Senin gençliğinde giydiğin feraceni, baĢörtünü bana ver! 

Kadının feracesini, giydim. Yüzüme allık pudra sürdüm. Efsuncu baĢının 

konağı önünde bir aĢağı bir yukarı gidip gelmeye baĢladım. Efsuncu baĢı 

penceresinde oturup caddeyi seyrediyordu. Bir de baktı ki çok süslü bir kadın 

konağının önünde gidip geliyor. “Zahir bana âĢık olmuĢ” diyerek gözüyle kaĢıyla 

iĢaret ederek yanına çağırdı.  

- Hanımefendi, fakirhaneyi teĢrif buyurmaz mısınız? 

Yüzümü daha fazla örterek kırıttım: 

- Aman efem, korkarım efem. Evde kimse olmazsa gelirim efem, dedim. 

Efsuncu baĢı karar verdi: 

- Siz emrediniz sultanım. Yarından tezi yok evde kimseyi bırakmam, deyip 

beni ertesi günü evine davet etti. Konakta hemen o akĢam bir haber çalkalandı. 

Beyefendi en ufak hizmetçiden hanımefendiye kadar evde kim varsa yarın çayıra 

gönderiyordu. Helva, dolma yapılmasını ve hep birden gitmelerini söylemiĢti. 

Beyefendinin otuz seneden beri böyle bir lütfunu görmeyen hane halkı sevine sevine 

hazırlanıp ertesi sabah erkenden hazırlanıp çayıra gezmeye gittiler. Biraz sonra da 

ben kırıta kırıta eve geldim. Hemen efsuncu baĢı: 

- Buyurun buyurun, diye yukarıya aldı.  

- Evde kimseler yok mu efem, diye sordum. 

Hayır sultanım. Kimseler yok. Emriniz vecihle kimseyi bırakmadım.  

- Ben bütün odaları gezmek isterim. 

- Emredersiniz, deyip efsuncu baĢı bütün daireleri gezdirdi. 

- ĠĢte bu kızımın odası. ġu konsolda elmasları, Ģu dolapta esvapları vardır. 

Bu benim odam. Paralarım Ģu köĢededir.  

- Daha görelim. 

- Burası mutfaktır. Burada yemek piĢer. 
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- ġu tepedeki asılı olan nedir? 

- Ekmek zembili. 

- A, ne tuhaf! Ġndir onu da ben onun içine bineyim. 

- Fakat nasıl olur sultanım. 

- A, isterim, isterim. Zembile binmek isterim.  

Benim ağladığımı görünce efsuncu baĢı bir makara ile yukarıya çıkıp 

zembili aĢağı indirdi. Zembilin içine girip: 

- Hadi çek, dedim. 

Efsuncu baĢı zembili yukarı çıkartınca sevinçle ellerimi çırptım. 

- A, ne güzel, ne güzel. Çayır gözüküyor. Sizinkiler oturmuĢ dolma yiyor. 

Karında vekilharç ile eğleniyor. 

Efsuncu baĢının aklı baĢından gidip: 

- Aman bende çıkıp bakayım, dedi. 

Zembilin içinde efsuncu baĢıyı yukarı çıkarır çıkarmaz zembili bağladım. 

Efsuncu baĢı tavanda asılı kaldı. Hemen koĢtum. Evde ne kadar pahada ağır yükte 

hafif eĢya varsa toparladım. Bütün kapıları açtım ve üzerlerine “Sen bir efsuncu 

baĢıysan ben de bir Keloğlanım. Bak daha sana neler yapacağım” diye yazıp ihtiyar 

kadının evine gittim. 

AkĢamleyin hane halkı eve avdet edince bir de ne görsünler? Bütün kapılar 

açık.  

- Zahir efendi kömür satın almıĢ, dediler. Fakat her odadan bir ses 

geliyordu. 

- Eyvah elmaslarımı çalmıĢlar! 

- Eyvah elbiselerim kaybolmuĢ! 

- Aman yarabbi! Çıldıracağım. Paralarım kaybolmuĢ.  

Ġhtiyar Arap karısı da mutfağa gitti. Bir de baktı ki beyefendi ekmek 

zembilinin içinde tavanda asılı.  

- Ayy! Sen ne yapıyoo orada? Nasıl Ģıktı oraya? 
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Efsuncu baĢı ağlar gibi bir sesle yalvardı: 

- Aman bacı kimseye söyleme! Eve hırsızlar geldi. Beni buraya çıkardılar. 

Makaranın ipini çöz de ineyim. 

Eyvaa efendi! Hırsızlar faralarımızın hefsini çalmıĢlar. 

Bacı efsuncu baĢıyı indirdi. Zavallı adam Keloğlan‟a oynadığı oyuna çoktan 

piĢman olmuĢtu. Fakat ben daha bakınız ona neler yapacaktım. 

Ertesi günü efsuncu baĢı valinin konağına gitmek üzere yoldan geçerken bir 

de baktı ki ihtiyar bir derviĢ oturmuĢ bağırıyor: 

- Kapıdan haber veriyorum. Çalınan mallarınızı buluyorum. Ayağınıza 

getiriyorum. 

Efsuncu baĢı benden baĢkası olmayan bu derviĢe yaklaĢtı: 

- Sen her kapıyı bulabilir misin derviĢ? 

Takma sakalımı sıvazlayıp cevap verdim: 

- Elbette. Senin de mallarını çaldılar değil mi? 

- Kim çaldı bilir misin? 

- Bir ördekçi! 

Efsuncu baĢı benim her Ģeyi bildiğimi görünce “Aman ocağına düĢtüm. 

Benim kayıp mallarımı bul.” Dedi. Bende: 

- Sen bu akĢam bütün arkadaĢlarını evine çağır. Kerimeyi evlendiriyoruz, 

nikâh cemiyetimiz var. Geliniz dersin. Tam kırk kiĢi olsunlar. Sonra eve gelince 

meselenin doğrusunu söylersin, dedim. 

Filhakika o akĢam efsuncunun kırk arkadaĢı düğün var diye en yeni 

elbiselerini giyinip, takınıp takıĢtırıp geldiler. Efsuncu baĢı meselenin aslını anlattı. 

Biraz sonra da koltuğumda iri bir kitapla eve girdim. 

- Kırk hasır hazırlayın, dedim. Ben okudukça siz soyunacaksınız. Her 

bismillah da arkanızdan bir Ģeyi atacaksınız. Nihayet çırçıplak kalınca hasırlara 

sarınırsınız. Ben yine okuyacağım. Âmin deyince çıkarsınız. Sakın âmin demeden 

hasırlardan çıkmayın. 

Derken ben okumaya baĢladım. Her bismillahta adamlar arkalarından bir 
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Ģey çıkarıp yerdeki çarĢafın içerisine atıyorlardı. Nihayet son bismillahta çırçıplak 

kalınca hasırlara büründüler. Hemen çarĢafı toplayıp sırtlandığım gibi kapıların 

üzerine tekrar “Sen efsuncu baĢıysan ben de bir Keloğlanım. Bak sana daha neler 

yapacağım” diye yazıp fırladım, gittim. ġimdi adamlar beklediler, beklediler. 

Baktılar âmin diyen yok. Nihayet içlerinden birisi: 

- Yahu, ben dayanamıyorum. Çıkacağım, dedi.  

Bir de baĢını çıkarıp baksın ki ne hoca var, ne de elbiseler. “Eyvah, 

mahvolduk” diye bağırıĢtılar. Bu iĢ valinin kulağına gitti. ġu Keloğlan‟ı görmek 

istiyorum, dedi. Ġçlerinden birisi “Bir deve süsleyelim. Sokağa bırakalım.” Dedi. 

Bunu her halde Keloğlan alır. Filhakika dediği gibi bir deve süsleyip Ģehrin içerisine 

bıraktılar. Arkasına da bir gözcü koydular. Fakat ben gözcünün gözlerine bir avuç 

kül serptim. Zavallı adan gözlerini ovuĢtururken deveyi alıp götürdüm. Bu hareket 

hiçbir fayda vermemiĢti. Evvelce deveyi Ģehre salıvermeyi akıl eden adam: 

- Bu sefer bir tellal çıkaralım. Vali hastadır. Deve pastırması istiyor diyelim, 

dedi. Herhalde Keloğlan bu deveyi pastırma yapmıĢtır. Hangi evden deve pastırması 

verilirse tellal üzerine iĢaret koysun.  

Ertesi günü bir tellal çıkıp bağırdı: 

- Vali rahatsızdır. Kimde bir parça deve pastırması varsa versin. Ziyadesiyle 

memnun edilecektir.  

Ben kahvede olduğumdan ihtiyar kadın: 

- Bir parça deve pastırmasından ne çıkar, sevaptır. Vereyim gitsin demiĢ. 

Tellal pastırmayı alınca evin üstüne kırmızı bir iĢaret koymuĢ. Kahvede tellalın 

bağırdığını duyunca “Sakın bizim koca karı pastırma vermesin?” diye koĢa koĢa eve 

geldim. Birde baktım ki kapının üzerinde kırmızı iĢaret var. Kurnazlığı anladım. 

Bütün o sokaktaki kapıların üstüne aynı iĢareti koydum. Bu hilede bir netice 

vermeyince vali baĢka bir tellal çıkardı.  

- Bu Keloğlan kimse meydana çıksın. Faydam dokunur, zararım dokunmaz. 

- Teyze, dedim. Senin eski kocan kestiği ördeklerin tüylerini ne yapardı? 

- Yastık yapardı oğlum! 

- Getir o yastıkları. Bakkaldan iki okka da bal al. Bir de büyük zembil bul. 
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Çırçıplak soyunup balları süründükten sonra yastıkların içindeki tüylerin 

üzerinde yuvarlandım. BaĢıma çıngıraklı bir külah geçirdim. Sırtıma bir zembil 

aldım. Doğru efsuncu baĢının evine gittim. Zavallı adam kederinden hasta olmuĢ 

yatıyordu. Kapıyı çaldım. 

- Kim o dediler. 

- Açın Azrail geldi. Beyefendinin canını alacağım. UĢaklar korkudan 

kaçıĢtılar. Efsuncu baĢının yanına gittim. Zayıf bir sesle: 

- Kimsin? Ne istiyorsun? Dedi. 

- Azrail‟im canını alacağım, dedim. 

Sonra tuttuğum gibi zembile tıkarak doğru valinin konağına gittim. Beni 

böyle tüylü tüylü ve baĢında bir çıngırak ile gören valinin adamları kaçıĢıyorlardı. 

Orada da: 

- Azrail‟im. Vali hastaymıĢ. Canını almaya geldim, dedim.  

Vali bu sözümü duyunca iĢi anlamıĢ. Gülerek: 

- Bırakın gelsin, demiĢ. 

Valinin yanına çıkıp selam verdim. 

- Kimsin? Dedi.  

Azrail‟im, canınızı alacağım, dedim. Gülerek: 

- Efsuncu baĢı nerede? Dedi. 

- Bağırınız cevap verir, dedim. 

Vali bağırdı: 

- Bre efsuncu neredesin? 

Efsuncu baĢı korkudan titreyerek zembilden baĢını çıkardı: 

- Buradayım efendim! 

- Oğlan seni efsuncu baĢılıktan azlettim. Beriki (Keloğlan) oğlanı tayin 

ettim. Yıkıl karĢımdan, dedi. 

Çocuk Dünyası, I(18), 31 Mart 1927, s. 9- 10- 11- 12. 
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Otuz Üç Başlı Ejderhayı Nasıl Öldürdüm 

Efsuncu baĢıya oynadığım oyunları vali dinledi. Çok memnun oldu. Beni 

orada alıkoymak istedi. Fakat ben bir kere aklıma koyduğum Ģeyi yapanlardan 

olduğumdan muhakkak Hint diyarına kadar gitmek istiyordum. Ertesi günü tekrar 

derviĢin verdiği eĢeğe binip ver elini Hint diyarı diyerek yola koyuldum. Bir hayli 

zaman yol aldıktan sonra yorgunluğumu dinlendirmek için serince, gölgeli bir ağacın 

altına uzandım. Uyuya kalmıĢım. Birden bire kulağıma bir ses geldi. Ufacık bir kız 

çocuğu ağlıyordu. Hemen yanına gidip niçin ağladığını sordum. Hıçkıra hıçkıra: 

- Ağabeyimi dev kaptı, dedi. 

- Bu dev nasıl Ģeydir, dedim. Yanıma oturup anlattı.  

- Bizim köy eskiden ama pek eskiden çok güzelmiĢ. Her taraf yeĢillik ve 

meyva ağaçlarıyla doluymuĢ. Bir gün ihtiyar bir yolcu köyümüze uğrar. Ġlk rast 

geldiği evin kapısını çalar. “Karnım aç, bana biraz yiyecek verin, “ der. Oradan 

“Ekmeğimiz yok” cevabını alır. Zavallı ihtiyarı bundan sonra hangi kapıyı çalarsa 

“Ekmeğimiz yok, Allah versin” diye baĢlarından savarlar. Zavallı ihtiyarda o gün aç 

karnına sürüne sürüne köyden çıkıp gider. Bunun üzerine zahir cenabı hak bizim 

babalarımızın bu hareketine kızmıĢ olacak ki köye bir dev geldi. Her hafta köydeki 

gençlerden birini alıp götürüyor. Bizde bu deve bir Ģey yapamıyoruz. 

- Niye? Çok mu kuvvetli, diye sordum. 

- O kadar o kadar büyük ki bizim sokaklarımıza bir bacağı zor sığıyor. Otuz 

üç tane baĢı var, dedi. 

Aldı mı beni de bir korku. Yüreğim baĢladı takırdamaya. Ne dedim de 

buralardan geçtim. ġimdi ister misiniz dev gelip beni kapsın. HoĢ, kel baĢım o kadar 

lezzetle yenilecek değilse de derimi yüzdükten sonra iĢtihayla yiyebileceği kadar 

semiz ve körpeyim. Kızın yanından usulcacık kalkıp sıvıĢmak niyetindeydim. Fakat 

koluma yapıĢıp yalvardı: 

- Aman kardeĢim, benim güzel kardeĢim. Bana yardım et! Bu kızın bana 

Keloğlan demeyip güzel kardeĢim demesi hoĢuma gitti. Fakat ona nasıl yardım 

edebilirdim? 
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- Küçük hanım kız, dedim. Sana yardım etmek isterim. Fakat ben de âdem 

oğluyum. Bir devle nasıl baĢa çıkarım?  

Küçük kız ellerime yapıĢtı: 

- Sen bana yardım etmeye söz ver, ben sana akıl öğretirim.  

Kadın kısmının iĢine akıl ermemekle beraber sordum: 

- Nasıl akıl öğreteceksin?  

Kız elime yapıĢıp beni kaldırdı: 

- Ta Ģu tepede bizim babalarımızın kovduğu ihtiyar oturuyor. Gidip ona 

yalvaralım. Mademki devi o bizim baĢımıza musallat etmiĢ belki deve söz geçirir de 

kardeĢimizi kurtarırız. 

ĠĢin içinde kavga asıp kesmek falan gibi tehlike bulunmadığından ikimizde 

benim eĢeğe binip ihtiyarın tepedeki mağarasına gittik. 

Kuytu bir yerde kayaların üstünden sekerek ağzı karanlık bir mağaraya 

girdik. Ġçeriye girer girmez korkudan yüreğimin ağzıma geldiğini hissettim. Kızın 

söylediği ihtiyar bir ateĢ yakmıĢ baĢında ısınıyordu. Yanında beyaz benekli iki siyah 

kedi vardı. Duvarlarda birçok baykuĢlar uçuĢuyordu.  

Ġhtiyar bizi güler yüzle karĢıladı. Kız o kadar yalvardı yakardı ki nihayet 

razı oldu. Duvardaki bir kovuktan enli bir kılıç çıkarıp elime verdi. Arkamı sıvadı. 

- Bu kılıçla devin karĢısına çık. Hiçbir Ģeyden korkma! Ben seni buradan 

koruyorum. Devin bütün baĢlarını teker teker kes. Fakat sakın kalbine fenalık 

getirme. O dakika da kılıcın sihri bozulur. Sende devin karĢısında adi bir insanoğlu 

olursun. 

Ġhtiyarın elini öpüp kılıcını sırtlayarak yola koyuldum. Hakikaten ihtiyarın 

elinde zahir bir keramet olacak ki kendimi değil bir devle birçok devlerle mücadele 

edebilecek iktidarda görüyordum. Neyse uzun sözün kısası epey bir yol almıĢtık ki 

birden bire hava tahammül olunamayacak kadar ısındı. DehĢetli bir kasırga çıktı. 

Etraftaki büyük kayalar, ağaçlar, taĢlar bir topaç gibi dönmeye baĢladı. Gök 

gürültüsünü andırır korkunç bir seda kulaklarımı dolduruyordu. Küçük kızla ben 

rüzgârın Ģiddetinden yerimizden oynuyorduk. Kız ağlayarak bana sordu: 

- Ah kardeĢim galiba dev geliyor. Rüzgârı bu kadar Ģiddetli olan bu devi sen 
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nasıl öldüreceksin? 

Zaten bende onu düĢünmeye baĢlamıĢtım. Kel baĢıma gelen Ģu iĢe ne denir? 

Kendi kendini öldürmek diye iĢte buna denirdi. Fakat birden bire ihtiyarın sözü 

aklıma geldi. “Kendinden hiç Ģüphe etme! Cesur ol!” demiĢti. Yüreğimi sağlam 

tutarak kılıcıma daha sıkı yapıĢtım. Rüzgâr gittikçe Ģiddetlendi. Sıcak gittikçe arttı. 

Hele gürültü neredeyse kulaklarımızın zarını patlatacaktı. Gözlerimi yumdum, 

yürüdüm. Nihayet birden bire dev karĢımıza çıkıverdi. Hey yarabbi! Ben devi çok 

büyük tahmin etmiĢ fakat bu türlü olacağını bu kadar korkunç ve dehĢetli olacağını 

kestirememiĢtim. 

Elim ayağım baĢladı titremeye. Dizlerimin bağı çözülüyordu. Gök 

gürültüsü, ĢimĢek, alev, sıcak… Dev nefes mi aldı?  KonuĢtu mu? Bize bir Ģey mi 

söyledi? Bilemiyorum. Birden bire yerden kaldırıldığımı hissettim. Devin otuz üç 

baĢı ile karĢı karĢıyayım. Bütün baĢlar kurt kaynıyor gibi vıcık vıcık oynuyor. 

Hepsinin de gözü ve ağzı açılmıĢ. Baktım ölüme doğru yıldırım süratle gidiyoruz. 

Kendimize gelmezsek cennetin yolunu tuttuğumuzun resmi. Hemen ihtiyarın sözünü 

hatırlayarak gözlerimi yumdum. Kılıcı iki elime kavrayıp bütün kuvvetimle 

savurdum. BaĢın birisi koptu. O kadar koyu ve kırmızı bir kan sütunu fıĢkırdı ki… 

Fakat durur muyum ben? Kafaları kesmekte devam ettim. Dev homurdanıyor, 

bağırıyor fakat bir Ģey yapamıyordu. Altıncı kafayı kesince bayağı bana cesaret geldi. 

ĠĢin vakıa bidayetindeydim. Ama altı kafasını kestiğim halde dev hala bana bir Ģey 

yapamıyordu. Tekrar kafaları kesmeye baĢladım. Yedi, sekiz, dokuz… on dört, on 

beĢ, on altı… Yarısına yaklaĢıyordum. On sekiz, on dokuz yarısını geçtik. Artık 

pırasa doğrar gibi kafaları kesmekteyim. Büyük bir gürültü oldu. Hatırı sayılacak 

kadar Ģiddetli sarsıldım. Galiba yere yıkıldı. Gözümü yumdum. DiĢimi sıktım. 

Kesmekte devam ediyorum. Otuz, otuz bir, otuz iki… Bir tane kaldı. Bir baĢ daha 

kesersem her Ģey bitecek. Birden bire aklıma bir Ģey geldi. ĠĢte devi öldürmek 

üzereydim. Acaba ihtiyar bana yalan mı söylemiĢti? Acaba benim arkamı sıvaması, 

kılıcın sihirli olduğunu söylemesi yalan mıydı? Bütün bu iĢleri benim pazımın 

kuvvetiyle yapmadığım ne malumdu? Fakat daha ben bunları düĢünür düĢünmez 

kılıç elimden bir yağ gibi kaydı. Uçtu, gitti. Ġhtiyarın söylediği olmuĢ, ben kalbime 

fenalık getirdiğimden sihirli kılıç elimden kaçmıĢtı. Birden bire hayret ve dehĢetle 

açılan gözümün kestiğim kafalar tekrar canlandı. Gelip devin baĢına yapıĢtı. 

Korkudan yüreğim takır takır vuruyor. Neredeyse göğsümü yarıp çıkacak.  Ne dedim 
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de aklıma bu kötü Ģeyi getirdim? Dev beni eline aldı. DehĢetli bir sıcaklık hissettim. 

Ġlk tahminimin tamamen zıddına dev benim kel baĢımdan hiç iğrenmeyerek ağzına 

götürdü. BaĢımı ısırıyordu. Dilinin temasını duydum. Korkudan dehĢetli bir çığlık 

atarak uyandım.  

Ah yarabbi! RüyaymıĢ! Fakat kafamda hala devin dilinin dolaĢmasını 

duyuyordum. Bir de baktım benim eĢekbaĢımı yalamıyor mu? 

- Ne yapıyorsun be, diye sordum. 

Kulaklarını dikerek cevap verdi: 

- Uyurken çok titrek ve korkunç sesler çıkarttın. Seni uyandırmak istedim.  

BaĢımdan geçen vakanın rüya olmasına sevinmekle beraber ne olur ne 

olmaz diyerek eĢeğime atladığım gibi bu yerlerden uzaklaĢtım. 

Çocuk Dünyası, I(19), 7 Nisan 1927, s.11- 12- 13. 
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Zümrüdü Anka Kuşu 

Size anlattığım korkulu rüyayı geçirdikten sonra epey yol aldık. Nihayet 

akĢam oldu. Bir ağacın altında uzanıp uyudum. Bir de dehĢetli bir gürültüyle 

uyandım ki baĢımda büyük bir kuĢ kanat çırpıp duruyor. Ġlk önce korktum. Benzim 

attı. BaĢucumdaki karaltı nedir diye merak ettim. Fakat kuĢ tatlı nazarlarla bana 

bakıyordu. Ne olursa olsun Ģununla konuĢayım diyerek elimdeki sihirli kırbaçla 

sırtına vurup sordum: 

- Senin adın nedir? 

KuĢ derhal cevap verdi: 

- Bana Zümrüdü Anka derler. Hiç iĢitmedin mi?  

- Dedelerimden iĢitirdim, dedim.  

- Âdemoğlu, senden bir ricam var, dedi. 

- Nedir? Diye sordum. 

Onun üzerine yere konup Ģunları anlattı: 
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- Ben her sene Ģu altında uyuduğun ağacın üzerinde yumurta yapar, yavru 

çıkarırdım. Fakat benim burada yavrularım olduğunu bir tilki haber almıĢ. Tam 

yavrularım uçacakları zaman ağacın altına gelip, homurdanırdı. 

- Zümrüdü Anka! Zümrüdü Anka! 

- Ne istiyorsun tilki kardeĢ? 

- At bana bir yavru! 

Tabii ben yavrularımı vermek istemezdim. Onun için: 

- Ne yapacaksın, diye sordum. 

Tilki yine homurdandı: 

- At bana bir yavru! 

- Atmam! 

- Ben de kuyruğumla ağaca vurur, yıkarım, deyip ağacı sallamaya baĢladı. 

Yavrularımdan birini içim sızlayarak attım. Tilki yavrumu alıp gitti. Artık 

kurtuldum zannediyordum. Fakat ertesi günü tekrar gelip bağırdı: 

- Zümrüdü Anka! Zümrüdü Anka! 

- Ne var? Dedim. Fakat sesim titriyordu. 

- At bana bir yavru, dedi. 

- Atmam, dedim. 

Tilki homurdandı: 

- Ben de kuyruğumla ağacı yıkarım.  

Ağacı sallamaya baĢladı. Ona bir yavru daha attım. Bu senelerce böyle 

devam etti. Ne vakit bir yavrum olsa tilki gelip alıyordu. Nihayet bir gün bir tazıya 

rast geldim. Tilkinin bana yaptığı haksızlığı anlattım. 

- Seni ondan kurtarayım. Fakat bir Ģartla, dedi. 

- Ne istiyorsan vereyim, dedim. 

- Çok bir Ģey değil. Bana bir kangal sucukla bir bakraç yoğurt bul, dedi. 

- Ben de bulurum, dedim. 
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Vakti geldi. Yumurtalardan yavrularım çıktı. Tilki kardeĢ neredeyse gelirdi. 

Tazıyı civardaki Ģu gördüğün sazların arasına sakladık. Filhakika her zamanki gibi 

tilki tekrar gelip haykırdı: 

- Zümrüdü Anka! Zümrüdü Anka! 

- Ne var? Ne istiyorsun? 

- At bana bir yavru! 

- Atmam! 

Tilki homurdandı. 

- Kuyruğumla ağacı sallar, yıkarım. 

Hakikaten ağacı sallamaya baĢladı. Yavrularım korktular. Ben sapsarı 

kesildim. Fakat tazı birden bire olduğu yerden fırladı. Tilki onu görünce hemen 

tabanlarını yağlayıp caddeyi tuttu. Tazı durur mu? PeĢine takıldı. Ben de bakalım ne 

olacak, diye arkalarından gittim. 

Tilki kaçtı, tazı koĢtu. Tazı koĢtu, tilki kaçtı. Bir türlü aralarındaki mesafe 

azalmıyordu. Ben heyecandan renkten renge giriyordum. Eğer tazı yakalamadan tilki 

yuvasına girerse felaketti. Tazı atladı. Fakat ne kadar yazık ki tilki yuvaya girmiĢti. 

Ben hemen bakalım burada ne yapıyor, diye üstüne kondum. Tazı da kapıda pusuya 

yatmıĢ bekliyordu. Tilki kendi kendine konuĢuyordu: 

- Oh, kulaklarım duyduğunuz için size elmas küpe alayım. Yoksa hain tazı 

beni yakalasaydı halim ne olurdu? Oh, gözlerim. Gördüğünüz için size gözlük 

alayım. Oh, burnum. Kokusunu duyduğun için sana mendil alayım. Oh, ayaklarım. 

Güzel kaçtığınız için size kırmızı pabuç alayım! 

Tilkinin kuyruğu kızıp homurdandı: 

- Bana bir Ģey yok mu? 

Tilki güldü: 

- Hadi miskin, sen ne yaptın? Elbet sana bir Ģey almayacağım. 

Bu cevabı alır almaz tilkinin kuyruğu hemen kıvrılıp yuvadan kendini 

gösterdi. 

Tazıda atılıp kuyruğundan kaptığı gibi tilkiyi dıĢarıya çekti ve parça parça 
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doğradı. 

Zümrüdü Anka devam etti: 

- ĠĢte tazı beni tilkiden böylece kurtardı. Fakat ben ona borcum olan bir 

bakraç yoğurt ile bir kangal sucuğu bir türlü bulamadım. Sen Ģu iyiliği bana yapar 

mısın? 

ġu zavallı kuĢa yardım etmek isterdim. Fakat böyle dağ ortasında yoğurt ile 

sucuk nereden bulunur? Bir müddet kel baĢımı kaĢıdım.  

- Vallahi, yoğurt ile sucuğu nereden bulayım bilemiyorum, dedim. 

Zümrüdü Anka imdadıma yetiĢti: 

- ġurada bir tarlada fakir bir çiftçi çalıĢıyor. Onun kızı her gün babasına 

yoğurt, sucuk ve ekmek götürür.  Elinden alabilirsen! 

Bir müddet daha düĢündüm. 

- Aklıma bir Ģey geliyor, dedim. ġimdi sen o kızın geçtiği yola gider, 

kanatların düĢük, halsizce yatarsın. Kız seni tutmak ister. Yoğurdu elinden bırakır. 

Sen biraz kımıldar uzağa konarsın. Kız seni kovalar. Böylece siz biraz uzaklaĢır 

uzaklaĢmaz ben yoğurdu aldım mı giderim. 

Dediğimiz gibi yaptık. Kızın geçtiği yola Zümrüdü Anka konup ölü taklidi 

yaptı. Kız onu tutmak için yiyecekleri bırakıp üstüne gitti. Onlar böyle biri kaçıp 

diğeri kovalayarak epey yol alınca hemen ben yoğurt bakracını ve sucuğu kaptığım 

gibi oradan uzaklaĢtım. Yolda eĢeğim: 

- Gel oğul gel. ġu yoğurt ile sucuğu biz yiyelim. Zümrüdü Anka‟ya 

vermeyelim, dedi. 

Kızdım: 

- Ġnsanın verdiği sözü yapması lazım geldiğini, her iyiliğin bir gün 

mukabele göreceğini kendisine anlattım. Biraz sonra Zümrüdü Anka geldi. Yoğurtla 

sucuğu aldı ve bu iyiliğimizi hiçbir gün unutmayacağını söyledi. Biz de kendisiyle 

vedalaĢıp tekrar yolumuza devam ettik. 

Çocuk Dünyası, I(20), 14 Nisan 1927, s. 9- 10. 
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Keloğlan ve Kırk Haramiler 

Zümrüdü Anka‟ya yoğurt ile sucuğu teslim ettikten sonra tekrar yola 

koyulduk. Epey bir müddet böylece gittikten sonra yolun ucundan bir toz bulutudur 

koptu. Mesafe çok uzak olduğundan meselenin ne olduğu belli olmuyordu. Fakat ben 

ne olur ne olmaz diye hemen eĢeğimden inip oracıkta bir kayanın arkasına 

saklandım. 

Biraz sonra yerden bu kadar toz kaldıran kalabalık yanıma yaklaĢtı. Bir de 

ne göreyim? Kırk tane atlı, kırkı da baĢtan aĢağı silahlı… Kırkı da korkunç… Derhal 

aklıma geldi ki bu herifler Kırk Haramiler diye ismini iĢittiğim dağ uğruları olsa 

gerektir. BaĢladım ben olduğum yerde titremeye. Dizlerimin bağı çözüldü. Haramiler 

tam benim hizama gelince yolun ortasında dımdızlak duran eĢeğime yaklaĢtılar: 

- OO, burada sahipsiz bir eĢek var! 

Ġçlerinden reis olduğu anlaĢılan biri bağırdı: 

- Yularından tutup götürelim!  

Bu sözleri iĢitince ne yapacağımı ĢaĢırdım. Meydana çıksam bir türlü, 

çıkmasam bir türlü. Fakat çıkmamayı daha ihvan bulduğumdan hiç ses çıkarmadım. 

Ġçlerinden ikisi eĢeğimi tutup götürmek isterken diğerleri de atlarını sürüp yol aldılar. 

Fakat bizim Karaoğlan öyle kolay kolay yürüyeceğe benzemiyordu. Haramilerin 

kendisini niçin götürmek istediğini anladığından ayaklarını germiĢ gitmemek için 

anırıyordu. Herifler eĢeğimin kolaylıkla yola gelmeyeceğini anlayınca kırbaç, tekeme 

gibi muavenetleri de iĢe karıĢtırdılar. Bu sırada diğer arkadaĢları oldukça yol 

almıĢlardı. ġimdi yerimde baĢkası olsa muhakkak bu iki herife kendini gösterip 

kabadayılık ederdi. Fakat bende o yürek nerede? Nihayet herifler kırbaç kuvvetiyle 

eĢeğimi yürütmeye baĢladılar. YavaĢ yavaĢ gözden kayboluyorlardı. Birden bire 

aklım baĢıma geldi. Ben böyle el diyarlarında eĢeksiz ne yapardım? Ta Hindistan‟a 

neyle gidebilirdim? Ne olur ne olmaz diyerek eĢeğimi götürenlerin peĢine takıldım. 

Elbette bir kolayını bulur zavallı hayvanı ellerinden alırdım. 

Neyse uzun sözün kısası onlar gitti, ben gittim. Böylece epey yol aldık. 

Nihayet yol dikleĢti. Yüce bir dağa tırmanıyorduk. Kendimi göstermemeye çok 

gayret ediyordum. Fakat ne olur ne olmaz diye haramilere mümkün olduğu kadar 

yaklaĢtım. Yol gittikçe darlaĢtı. Nihayet büyük bir kaya ile karĢılaĢtık. EĢeğimi 

götürenlerden birisi bağırdı: 
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- Aç Karadayı biz geldik! 

- Bu sözü söyler söylemez kaya olduğu yerde dönüp açıldı. EĢeğimi de 

çekerek içeri girdiler. Kaya tekrar kapandı. Büsbütün kayaya yaklaĢtım. Yokladım. 

Ġttim. Kendi kendisine açılmanın imkânı yok. Birden bire aklıma onlar gibi bağırmak 

geldi. Bakalım açılır mı, diye bağırdım: 

- Aç Karadayı biz geldik! 

Bu sözü söyler söylemez kaya olduğu yerde dönüp açıldı. Fakat karĢımda da 

dev gibi bir herif belirdi. Kel kafayı kurtarmak için yegâne çareyi ters yüze dönmekte 

bulmuĢtum. YavaĢ yavaĢ geri döndüm. Birden bire bir ok gibi fırlayıp kaçacaktım. 

Fakat enseme dehĢetli bir el yapıĢtı ve bir ses kulağımda gürledi: 

- Nereye delikanlı? Gir içeri bakalım! 

Yüreğimin korkudan ağzıma geldiğini hissettim. Geri çekildim. Kayadan 

içeri girdim. ĠĢte Ģimdi sağlam hapı yuttuk. Beni sille tokat götürüp eĢeğimin yanına 

attılar. Ġçeride birçok haramiler oturmuĢ yemek yiyorlar ve uğruladıkları malları 

taksim ediyorlardı. Bana bir köpek kadar bile ehemmiyet verip bakmadılar. Karadayı 

dedikleri kapıcı reislerine beni tanıttı: 

- ġu Keloğlan nasılsa bizim adamların ardına takılmıĢ. Kayayı açtırmak için 

söyledikleri sözü duymuĢ. Ġçeriye girmek istiyordu. Yakalayıp getirdim, ne yapayım? 

Reis beni bir kere süzdü. Sonra ehemmiyetsiz bir Ģeyden bahseder gibi 

omuz silkti: 

- Ne yapacaksın? Hiç! Tut bacağından uçuruma sallandır. 

Aman yarabbi hiç bu da aklıma gelir miydi? Buradan nasıl kaçmalı? Bereket 

Karadayı beni derhal uçuruma sallandırmaya kalkıĢmadı. Yoksa halim bitikti. Bir 

müddet baktım ki bana aldıran yok. Cebimdeki kırbaçla yavaĢça eĢeğime dokundum. 

Tılsım bozuldu. Sordum: 

- Aman Karaoğlan bir çare bulalım! 

EĢeğim meyus bir sesle cevap verdi: 

- Çare yok. Keloğlan sen niçin benim arkamdan buraya geldin? 

- Seni nasıl bırakabilirdim.  

- Öyle ama bak Ģimdi de seni öldürecekler. 
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- Benim aklıma bir kurnazlık geliyor, dedim. Sen Ģuradan yavaĢ yavaĢ 

uzaklaĢ git. Ötede bir insan gibi bağır. 

- Ne diye bağırayım? 

- YetiĢin! KoĢun! Diye. 

EĢeğim yavaĢça uzaklaĢtı. Göze görünmeyecek bir yere vasıl olunca baĢladı 

bağırmaya: 

- YetiĢin! KoĢun! 

Haramiler evvela bir kere ĢaĢırdılar. Sonra hep birden silahlarını kaptıkları 

gibi sesin geldiği cihete koĢtular. Baktım etrafımda kimseler yok. Hemen rastgele 

koĢmaya baĢladım. Maksadım buralardan kaçmaktı. Bir müddet böyle gittim. Yalnız 

uzaktan haramilerin: 

- Biri bağırdı ama nerede? Diye etrafı aradıklarını duyuyordum. Zavallılar 

nereden bilsinler ki bağıran benim eĢektir. 

Bir müddet böyle ĢaĢkın koĢtum. Fakat her tarafım kayalıktı. Etrafımda 

birçok mağaralarda haramilerin çaldıkları mallar yığılı duruyordu. Ġnsanın bunlardan 

birini alması zengin olması için kâfiydi. Fakat o sırada can kaygısına düĢtüğümden 

böyle Ģeyler düĢünemiyordum. 

Böyle ne kadar koĢtum bilmiyorum. Nihayet birden bire haramilerden 

biriyle karĢılaĢmayayım mı? Olduğum yerde uskuru kırılmıĢ çatana gibi zınk diye 

durdum. Derhal geriledim. O iki adım ileri attı. Ben de iki adım geri attım. Velhasıl o 

yürüdü ben geriledim. Ben geriledim o yürüdü. Nihayet arkam bir duvara dayandı. 

Kendi kendime içimden: 

- Keloğlan öbür dünyayı ziyaret etmenin zamanı geldi. Allah‟ına dua et, 

dedim. Harami hiç ses çıkarmadan beni bilmeden kavrayıp havaya kaldırdı. Hani 

bazı kuzular vardır. Kesilmek için kasap tarafından yakalanınca hiç olmazsa 

çırpınarak kurtulmaya çalıĢırlar ben de zahir onlar kadar nefsimi müdafaaya 

iktidarım olmadığına emanet getirmiĢ olacağım ki sımsıkı yumduğum gözümü bile 

açmaya cesaret edemiyordum. Böyle bir müddet gittik. Nihayet birkaç defa havada 

sallandım. Sonra boĢluğa doğru uçtum. AnlaĢılan haramiler reisinin söylediği 

uçuruma atılıyordum. Can havliyle kollarımı açtım. Tutunacak bir yer arıyordum. 

Nihayet ellerim kayaları birkaç defa sıyırttı. Sonra takılıp kaldım. Yerle gök arasında 
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yaylı terazi gibi sallanıp duruyordum. Yüreğim heyecandan öyle atıyor ki deme 

gitsin. Nihayet ayaklarım da bir kaya oyuğuna iliĢti. Yüreğime biraz cesaret 

geldikten sonra etrafıma bakayım dedim. KeĢke bakmasaydım. Gördüğüm 

manzaradan tüylerim diken diken oldu. Ayaklarım hemen duvarın dibine değmek 

üzere. Yerlerde birçok insanların kafa, kol, göğüs iskeletleri üzerlerinde kurumuĢ ve 

kokmuĢ etler yığılı duruyor. Demek ki benim gibi kaç kiĢi daha buraya atılmıĢtı. 

Zavallılar açlıktan birbirlerinin üstüne kıvrılmıĢ yatıyorlar. ĠĢte ölüm buna derler. ġu 

talihsiz kel baĢımı kırsam da bari daha seyahatimin baĢlangıcında baĢıma gelen bu 

kadar musibetlerden ve gelecek afattan kendimi korusam. Ben bu düĢünceleri daha 

bitirmeye kalmadan baĢucumda “Gak!” diye bir ses iĢittim. Birde baĢımı kaldırayım 

ki kendisine yardım ettiğim Zümrüdü Anka kanatlarını açmıĢ baĢımda uçuyor. 

Sevincimden yüreğim ağzıma geldi. Hemen bağırdım. Süzülüp uçurumdan aĢağı 

indi. Kanatlarının arasına yerleĢtim. Beni kaldırdı. Uçup gittik. Mesele eĢeğimi de 

kurtarmaya kalmıĢtı. 

Çocuk Dünyası, I(21), 21 Nisan 1927, s. 10- 11- 12. 
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Eşeğimi Nasıl Kurtardım? 

ġimdi aldı beni bir düĢünce. Daha yolun yarısına vasıl olmadan bedava 

yoldaĢlık ve arabalık eden Karaoğlan‟ı kaybetmiĢtim. Onsuz yola devam 

etmekliğime hemen hemen imkân yoktu. Bunu Zümrüdü Anka‟ya anlattım.  

- ArkadaĢ ben eĢeği kırk haramilerin elinden kurtarmadan taĢ çatlasa 

Ģuradan Ģuraya gitmem. Bana bir çara bul! 

Ġkimiz karĢı karĢıya düĢündük, taĢındık. Çare yok. Kırk haramiler görmeden 

o kayalardan içeriye girmek hele eĢeği çıkarmak imkânsızdı. Böylece iki gün geçti. 

Bu arada Zümrüdü Anka‟ya bir kartal misafir gelmiĢti. Derdimi ona anlatıp bir çare 

bulmasını rica ettim. Bana Ģu aklı öğretti: 

- Buraya dört günlük mesafede bir dağ vardır. Bu dağın tepesinde bir kale 

vardır. Bu kalede tam dokuz yüz doksan dokuz cüce vardır. Bunların bir de 

padiĢahları vardır. Ederler bin. Eğer içlerinden birisinin yeni bir çocuğu olursa 

padiĢahı öldürür ve en ihtiyarlarını onun yerine geçirirler. Böylece bu dokuz yüz 
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doksan dokuz cüce hiçbir gün ne eksilir ve ne de fazlalaĢır. Bunların padiĢahı baĢına 

taç yerine kırmızı külah giyer. Bu külahı giyen kim olursa olsun âdem oğlunun 

gözüne görünmez. ĠĢte Keloğlan sen bu külahı ele geçirebilirsen eĢeğini kurtarırsın. 

Vakıa bu iĢ biraz güç gözüküyordu ama eĢeğimi hem çok seviyor, hem de 

ziyadesiyle kendisine muhtaç bulunuyordum. Kartala rica ettim. Beni sırtına bindirip 

cüceler kalesinin bulunduğu dağın eteğine bıraktı. Kollarımı sıvayıp kel baĢımı bir 

güzel kaĢıdıktan sonra bütün zekȃmı topladım. ĠĢe giriĢmeye karar verdim. Evvela 

dağın çevresini bir kolaçan ettim. Bir Ģeyler yok. Derken akĢam oldu. Hava karadı. 

Ben uzaktan duvarları gözüken kaleye doğru yaklaĢtım. Yollarda birçok fareler 

dolaĢıyordu. Zahir yiyecek arıyorlar diye aldırmadan geçtim. Tam geniĢ bir 

meydanlığa vasıl olmuĢtum ki uzaktan kurbağa sesleri gibi birçok sedalar kulağıma 

geldi. Bir de bakayım bir sürü cüce geliyor. Hemen oradaki bir kayanın arkasına 

saklandım. Cüceler gittikçe yaklaĢtılar. Ġki de birde eğilip kalkıyor yerden bir Ģeyler 

topluyorlardı. Aramızda oldukça mesafe bulunduğundan ne topladıklarını 

göremiyordum. Birden bire yanı baĢımda “Cik cik” diye bir ses iĢittim. Ne oluyor 

diye dönüp bakınca birde ne göreyim? Zavallı bir tarla faresi kuyruğunu tuhaf bir 

kapana kaptırmıĢ. Çıkaracağım diye uğraĢıp duruyor. 

Yanına yaklaĢtım. O vakit iĢi anladım. Cüceler buralara bir sürü fare kapanı 

kurmuĢlardı. Her akĢam yakalanan fareleri topluyorlar kim bilir ne yapıyorlardı. 

Hemen farenin baĢını kapandan çekip kurtardım. Küçük hayvan bu iyiliğime 

mukabele karĢımda selam verip eğildi: 

- Keloğlan canımı kurtardın. Dile benden ne dilersen? 

Hayvanın bu haline güldüm: 

- Sen bana nasıl yardım edebilirsin? 

Fare tekrar önümde diz vurdu: 

- Dile benden ne dilersen! 

- Hiçbir Ģey, dedim. 

Fare bu cevabıma kızmayarak sordu: 

- Burada ne arıyorsun? 

Kendisine maksadımı anlattım. 
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- Gördün mü, dedi. Ben olmasam sen imkânı yok cüceler padiĢahının 

külahını ele geçiremezdin. Çünkü kaleye girmek hele padiĢahın yanına yaklaĢmak 

imkânsızdır. Ama sen burada bekle! Ben bu gece kaledeki fare arkadaĢlarımıza 

söylerim. Külahı usulca çalıp bize getirirler. 

Bu sözleri müteakip fare önde ben arkada epey gittik. Nihayet ağzı dar bir 

mağaradan içeriye girdik. Burada bir sürü irili ufaklı fare kaynaĢıyordu. Bunlardan 

bazıları ağlaĢıyordu. Sebebini sordum. Bunlar bu gece anaları, babaları kapana 

tutulan farelermiĢ. Onların arkasından ağlıyorlarmıĢ. Bana yol gösteren fare iĢi 

diğerlerine anlattı. Hemen etrafımı sarıp ayaklarımı teĢekkür makamında yaladılar. 

Ondan sonra hepsi burun buruna verip konuĢtular. Ġçlerinden bir kaçı fırlayıp gitti. 

Birkaç saat sonra tekrar geldiler. Bu sefer yanlarında kendilerine benzemeyen fareler 

vardı. Bu yeni gelenler kaledeki ev fareleriymiĢ. Ölümden kurtardığım fare onlara 

beni tanıttı. Külahı tarif ettim. ġimdi getiririz deyip fırladılar. Filhakika fareler 

yıldırım gibi koĢarak gittiler. Birkaç saat sabırsızlıkla bekledim. Nihayet birde 

baktım farenin ikisi yan yana sırt üstü yatmıĢ, diğerleri onların üstüne kırmızı ufak 

bir külah yüklemiĢler, kuyruklarından çekip getiriyorlar. Külahı aldım. Farelere 

teĢekkür edip yamaca geldim. Kartal orada bekliyordu. Muvaffakiyetimi görünce 

sevindi. “BaĢına giy de bakalım kaybolacak mısın?” dedi. Külahı baĢıma koydum. 

Kartal sevinçle kanat çırptı.  

- Gözükmüyorsun, çıkar! 

Külahı çıkarıp kartalın sırtına bindim. Doğru haramilerin dağına geldik. 

Külahı tekrar giyip kayaya yaklaĢtım ve bağırdım: 

- Aç Karadayı biz geldik! 

Karadayı kayayı açtı. YavaĢça içeri girdim. O bir Ģey görmüyordu. Bakındı, 

bakındı. Ortalıkta bir Ģey yok.  

- Zahir yanlıĢ iĢittim, deyip içeriye çekildi. Kapıyı kapadı. Ben doğru 

eĢeğimi buldum ve kulağına yavaĢça iĢi anlattım. Çok sevindi. Az kalsın sevincinden 

anıracaktı. ĠĢtihasını sonraya saklamasını söyledim ve ona bir akıl öğrettim. ġimdi 

ben yine Karadayı‟ya kapıyı açtırırım. Sen dörtnala tabanları yağla kaç. Ben de 

arkandan çıkıyorum. EĢeğim kayaya yaklaĢtı. Ben tekrar Karadayı‟nın yanına gelip 

bağırdım: 

- Aç Karadayı biz geldik!  
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Karadayı kapıyı açtı. EĢeğime atladım. Yıldırım gibi önünden geçip kaçtım. 

Karadayı‟nın ağzı açık kaldı. EĢeğin üzerinde beni görmediğinden yalnız baĢına 

onun böyle dörtnala kaçmasını bir türlü havsalası almıyordu. Hem kendisine kim 

“Aç Karadayı biz geldik!” demiĢti. Zavallı adam perilerin Ģerrine uğradığına zahib 

olarak kapıyı tekrar kapattı ve bu vakadan kimseye bahsetmedi. Ertesi günü eĢeğimle 

beraber biz tekrar yol alıyorduk. 

Çocuk Dünyası, I(22), 28 Nisan 1927, s. 9- 10. 
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Çamlıbel Kahramanı 

EĢeğimle yine epey yol almıĢtık ki geçtiğimiz yollar birden bire değiĢip hoĢ 

manzaralar aldı. Ġki yüce dağın arasını oyup kendine dar bir yatak açan Ģırıltılı bir 

dere çağlıyordu. Derenin kenarında tek tük çamlar yamaçlara doğru uzanıyordu. 

Epey keyifli dakikalar geçirdik. Derken birden bire karĢıma elinde geniĢ bir yatağan 

dağ gibi bir adam dikelip gürledi: 

- Hey! Delikanlı. Nereden gelip nereye gidiyorsun? 

Ġkinci bir kırk haramilerle karĢılaĢmıĢ olmayı düĢünerek tüylerim ürperdi. 

Fakat derhal tekbir getirip Tanrıma dayanarak cevap verdim: 

- Ne soruyorsun kabadayı? 

- Ulen! Tiz cevap ver! Nereden gelip nereye gidersin? 

- Arkamda bıraktığım yoldan gelip, önümde görünen yola giderim. 

- Bana bak Keloğlan! Gözünü aç! Yoksa ben öyle bir açarım ki bir daha 

kıyamete kadar kapayamazsın. De bakalım adın nedir? 

Bu sefer yiğitliğin para etmeyeceğine aklım iyiden iyiye yattığından cevap 

verdim: 

- Bana Keloğlan derler. Hint diyarına bir derviĢ aramaya gidiyorum. Yolum 

buraya rastladı. 

Dağlı bir müddet düĢündü. Benim doğru söylemiĢ olduğuma kanaat getirmiĢ 

olmalı k: 



 

596 

 

- Arkamdan gel, dedi. 

O önde ben arkada bir müddet gittik. Fakat gittikçe de yükseldiğimizi 

hissediyordum. Nihayet bir büyük kale ile karĢılaĢtım. Bu kalenin dibinden demin 

vadiyi yardığını gördüğümüz dere kaynıyordu. Kaynağın etrafında birçok çam 

ağaçları vardı. Kaleye hayretle bakmak için durdum. Önünde giden yatağanlı adam 

sordu: 

- Niye durdun delikanlı? 

- Bu yüce kaleye bakarım ağam. Acep hangi ulu bey bunun sahibidir? 

Yatağanlı adam bıyıklarını mağrur bir tavırla büktü: 

- Bu kalenin sahibi namı yedi cihana yayılan bahadır Köroğlu‟dur. Ona 

Çamlıbel kahramanı derler. 

- Bu Çamlıbel kahramanı nice bahadırlıklar yapmıĢtır? 

- Köroğlu‟nun babası Konya beyinin veziriydi. Bir gün bey vezirini Ģehirde 

kurulan panayırdan en güzel beygiri almak üzere Ģehre yolladı. Vezir en güzel atı 

seçip beyine getirirken önüne büyük bir dere rastladı. At dereyi bir türlü geçemedi. 

Bunun üzerine baĢka bir at beğendi. O da dereyi geçemedi. Nihayet en sona sıska, 

topal bir at kaldı. Vezir bilmecburiye bu atı alıp götürdü. At dereyi geçirdi. Fakat bey 

vezirin getirdiği atın çok kötü olduğunu görünce onun gözlerini oydurup atına ters 

bindirerek dağlara saldı. Vezirin küçük bir oğlu vardı. Bu babasına edilen zulmün 

ahını çıkarmaya ant içti. Beyin beğenmediği o atı besledi. Terbiye etti. Çok yavuz bir 

hayvan yaptı. Üzerine binip dağa çıktı. Bu kaleyi yaptı. Beyden babasının öcünü aldı. 

ĠĢte bu kalenin sahibi Çamlıbel kahramanı böyle yavuz bir kiĢidir. 

Neyse uzun sözün kısası adam bizi Köroğlu‟nun yanına çıkardı. Önünde 

titremedim desem yalan olur. Ġnsanın yüreğine kadar iĢleyen keskin bir bakıĢı vardı.  

- Gel bakalım evlat, dedi. Sen Hint‟e gidiyormuĢsun öyle mi? 

Önünde diz vurup kafa eğdim: 

- Evet, bahadır. Tanrı sağlık versin! 

- Ne edeceksin orada? 

Kendisine baĢımdan geçen bütün vakayı anlattım. Çok beğendi. “Seni 

burada alıkoyacağım. Yavuz delikanlıymıĢsın. Çok görmüĢsün. Elbet çok bilirsin” 
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dedi. Kendisine ne kadar kararımın kati olduğunu Hinde gitmekten beni hiçbir 

kuvvetin alıkoyamayacağını söyledimse de dinlemeyip bağırdı: 

- Kim var orada? Alın Ģu Keloğlanı bir oda gösterin! Dikkat edin. Bir yere 

gitmesin. Artık bizim adamımızdır. 

Kel baĢıma gelen ve artık sayısını unuttuğum bilmem kaçıncı felakette 

“Eyvallah” deyip bana tahsis edilen odaya çekildim. Fakat kararım katiydi. Ertesi 

sabah erkenden muhakkak kaçacaktım. Filhakika daha kalede kimse uyanmadan 

güneĢ ortalığı aydınlatırken ben yerimden kalktım. Yüreğime cesaret gelsin diye iki 

rekât nafile namaz kılıp üç ihlas bir Fatiha okuyarak adını bildiğim sayısız evliyalara, 

peygamberlere gönderdim. Ayaklarımın ucuna basarak kafamı kapıdan uzattım. 

Görünürde kimseler yok. AĢağıya indim. EĢeğimi ahırdan aldım. Kapıda bir nöbetçi 

bekliyordu. Fakat zavallı sabah keyfiyle sızmıĢ. Hemen önünden usulcacık eĢeğime 

atladığım gibi mümkün olan en son süratle kaçmaya baĢladık. Fakat bir de bakayım 

ki ardımdan bir toz bulutudur geliyor. Hemen oracıkta bir kaya oyuğu bulup 

eĢeğimle beraber ardına sindik. Biraz sonra yaklaĢan gürültüden atlıların saklandığım 

yerin önüne geldiklerini hissettim. 

Ġçlerinden biri bağırdı: 

- Keloğlan iĢte tam buralarda kayboldu. 

Köroğlu‟nun müthiĢ sesini iĢittim: 

- Etrafı delik deĢik edip Ģu pis sıskayı meydana çıkarın. Bacaklarından çam 

ağacına asacağım! 

Bu nevi asılmanın dehĢetine vakıf olmakla beraber parmağımın ucundan 

kafamın tepesine kadar bütün vücudumdaki tüyler diken diken oldu. Hani yer yarılsa 

da “Gel içeriye” deseler hemen dalacağım. Etrafta beni aradıkları kulağıma kadar 

gelen gürültüden hissediyordum. Nihayet sesler tekrar yakınlaĢtı: 

- Bulamadık efendim. 

- Hiçbir köĢede yok! 

- Acaba yere mi girdi? 

Köroğlu onları susturdu. Garip bir saz sesi iĢittim. Adeta Çamlıbel‟de 

çağlayan derelerin vızıltısına benziyordu. Bu sazın arkasından Köroğlu gürledi: 
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Ben bir Köroğlu‟yum, dağda gezerim 

Esen rüzgârlardan hile sezerim 

ġimdi topuz ile kafan ezerim 

Tez gel meydana çık haydi Keloğlan! 

Eyvah! Çıksam bir türlü çıkmasam bir türlü. Saz hala çalıyor. Köroğlu 

haykırıyordu: 

ġimdi topuz ile kafan ezerim 

Tez gel meydana çık haydi Keloğlan! 

Ne olursa olsun deyip saklandığım yerden fırlayarak Çamlıbel kahramanının 

ayaklarına kapandım. Yalvardım. Hint‟e gitmeyi bir defa aklıma koyduğumu, ölsem 

gideceğimi söyledim. Kahraman temiz yürekliydi: 

- Hadi sana acıdım. Canını bağıĢlıyorum. Eğer kendiliğinden çıkmasan 

boynun kıldan inceydi, diyerek bana destur verdi. Elini öptüm. Heybemi para ve 

yiyecekle doldurdular. Tekrar yola düĢtüm. 

 Çocuk Dünyası, I(23), 5 Mayıs 1927, s. 9- 10. 
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Akar Tunç Irmağının Hikâyesi - 1-  

Bir gün yolumuz bir su kaynağına geldi. BaĢında yüce bir çınar, çınarın 

altında da küçük bir kulübe vardı. Garip diyarında ayıp olmaz. Kulübenin kapısını 

çalıp Tanrı misafiri olduğumuzu destur verilirse bu gece burada kalacağımızı 

söyledik. Kulübeden baĢında saçı kalmamıĢ aksakalı yerleri süpüren bir ihtiyar çıktı. 

Beni içeriye aldı. Biraz hoĢbeĢten sonra duvardaki bir oyuğun içinde eski kopuk bir 

ip parçası görüp: 

- Bu nedir? Diye merakla sordum. Ġhtiyar bir müddet iç çektikten sonra bana 

Ģu hikâyeyi anlattı: 

- Pek eski zamanlarda rûy-ı zeminde büyük bir hükümdar vardı ki cenabı 

hak onu bütün hayvan ve insanların üstüne peygamber kılmıĢtı ve adını Süleyman 

koymuĢtu. Ona bir Akar Tunç pınarı vermiĢti ki bu pınar hazreti Süleyman için sende 

üç gün akardı. Bir gün Süleyman peygamber devleri, perileri cem eyledi. Onlara emir 
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etti ki bu Akar Tunç ırmağından bir kale yapsınlar. Bu kale kıyamete kadar dayansın. 

Çok büyük olsun ve hiçbir âdemoğlu onu bulamasın. Çünkü ben oraya bütün 

hazinelerimi ve kitaplarımı koyacağım, dedi. 

Mağrip taraflarında Endülüs derler bir Ģehir vardı. Onun yanında da büyük 

bir çöl vardı. Bu çöl o kadar büyüktü ki yirmi gün gitse bir âdemoğlu içecek su ve 

yiyecek ot bulamazdı. Hazreti Süleyman: 

- Kaleyi bu çölün ortasına yapınız, dedi.  

Devler büyük bir Ģehir ve büyük bir kale yaptılar. Yer altından da bir yol 

açtılar ve yolu tılsımladılar. Kimseye bildirmediler. Artık bu kaleyi hiçbir adem oğlu 

bulamazdı. Ta o zamandan Emevi hükümdarlarından Abdülmelik bin Mervan 

zamanı olunca ya kadar kimse böyle bir Ģehir olduğunu düĢünemedi ve bulamadı. 

Çünkü gitmek isteyenler açlıktan ve susuzluktan ölüyordu. Fakat Abdülmelik emir 

olunca Musa bin Nasr namında yaman bir Arap serdarı ile Tarık bin Ziyat adlı 

kumandan bu Endülüs‟ü zapt eylemiĢler ve Musa bin Nasır kendisini oraya serhat 

baĢbuğu yapmıĢtı. Bir gün Abdullah bin Mervan ulema, hocalar ve sihirbazlarla 

oturup konuĢurken içlerinden birisi bu Akar Tunç ırmağının hikâyesini anlattı. 

Hükümdar bu Ģehri görmek istedi. Musa bin Nasr‟a bir name yazdı. Name Ģöyle 

baĢlıyordu: 

“Ya Musa Ģöyle iĢittim ki Endülüs çöllerinde tunçtan bir kale varmıĢ. Eni ve 

uzunluğu her taraftan kırk kırk zira yermiĢ. Hazreti Süleyman aleyhisselamın 

hazineleri ve kitapları ondaymıĢ. Ġmdi sana mektubum yetiĢtiği anda tez askerini cem 

edip iĢ bilir kimselerden ve tedbir ehli kimselerden ve ad çıkarmıĢ bahadırlardan kim 

varsa alasın ve ol Ģehri bulasın. Tez bana haberini bildiresin” dedi. 

Musa mektubu alır almaz etrafa kol salıp asker topladı. Bu askerler evvela 

gelen mektubu okuduktan sonra sordu: 

- Sizden kim ola kim kırk günlük atının ve kendisinin yiyeceğin bile götüre 

ve benim ile yoldaĢlık ede? 

O kadar bahadır arasından kırk yiğit çıkıp selam verdiler: 

- Beğenirsen biz sana yoldaĢlık edelim! 

Musa emir etti. Hazırlandılar. Akar Tunç Ģehrini aramaya baĢladılar. Çölde 

böylece kırk gün gece gündüz gittiler. Nihayet kale gözüktü. Fakat Ģehrin üstünde 
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garip güneĢ gibi iri ıĢık verir yıldızlar parlıyordu. Musa ve arkadaĢları korkmakla 

beraber kaleye yaklaĢtılar. Fakat kapıya benzer bir Ģey göremediler. Çevresini birkaç 

kere dolaĢtılar. Hiçbir tarafında girecek bir medhal yoktu. Duvarda o kadar yüksekti 

ki üzerine kedi bile çıkamazdı. Musa kızdı: 

- Buraya kadar bunca zahmet edip geldik. Geri dönmek budalalıktır. Kim bu 

kalenin üstüne çıkar ve içinde ne bulunduğunu bana haber verirse ona kendi 

kesemden yüz bin dinar vereceğim. 

Derhal bir kahraman Musa‟nın huzurunda diz vurdu: 

- Emir eylersen ben duvara çıkayım! 

Hemen bütün asker toplandı. Bu kahraman bütün at eyerlerini ve etrafta 

bulup getirdikleri Ģeyleri üst üste yığıp duvara dayadı. Üzerine çıktı. Birkaç ipi 

birbirine bağlayıp attı. Kalenin mazgalına geçirdi. Sonra tutuna tutuna zahmetle 

üstüne çıktı. Ayakları üstünde doğrulup kalenin içine baktı. Fakat birkaç kere 

kahkahalarla güldükten sonra kaldırdığı gibi kendisini içeriye attı. Kayboldu. Birkaç 

zaman beklediler. Kalenin içinden hiçbir haber çıkmadı. Bu sefer baĢka bir yiğit 

geldi: 

- Yüz bin dinarı bana verin. Ben de çıkayım, dedi. Bittabi artık merakı 

iyiden iyiye galebe çalan Musa bunu kabul etti. O yiğitte bin zahmetle kale burcuna 

çıktı. Doğrulup içeriye baktı. Bakar bakmaz bu da diğeri gibi acı acı güldü. Kaldırıp 

kendisini kaleden içeriye atarak kayboldu.  

Bütün Arapları korku ve dehĢet aldı. Artık kimse kalenin üstüne 

çıkamıyordu. Fakat tamahkârın biri: 

- Ben de çıkacağım, dedi. Fakat benim ayağıma bir ip bağlayın. Eğer içeri 

kendimi atmaya kalkarsam çeker bırakırsınız. Çok doğru olan bu fikir kabul olundu. 

Adamın ayağını bağladılar. Duvara bin zahmetle tırmandı. Ġçeri bakar bakmaz bu da 

evvelkiler gibi acı acı güldü. Kaldırıp kendisini içeriye atmak istedi. Fakat 

yerdekilerin hepsi birden asılıp bırakmadılar. Ġp gerildi ve yavaĢ yavaĢ arkadaĢlarını 

çekmeye baĢladılar. Tam bu sırada semada bir siyah duman belirdi. Kanatlı bir adam 

Ģeklinde olan bu duman ipe sürünüp geçti. Ġp derhal bıçakla kesilmiĢ gibi koptu. O 

adamda kalenin içine düĢüp kayboldu. Artık iyiden iyiye korkan Musa‟nın adamları 

bulacakları ve Musa‟nın vaat ettiği mallardan vazgeçip canlarını kurtarmanın daha 

selamet olduğunu düĢünerek geri döndüler. Fakat Musa: 
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- Yahu buraya kadar geldik. ġimdi gider olduk. Bari Ģu kalenim çevre yanını 

arayalım. ġayet bir türlü niĢan bulursak Abdülmelik‟e haber verelim, dedi.  

Aradılar. Nihayet biraz yüksekçe bir yerde Ģu yazıları okudular ki kalenin 

duvarına kazılmıĢtı: 

“Ey kuvvetine ve ömür uzunluğuna mağrur olan kiĢi bile siz ki dünyada 

kimse baki kalmaz. Eğer mal çokluğuyla ve leĢker çokluğuyla, ilim kuvvetiyle 

dünyada kimse kalsaydı Süleyman bin Davut ölmezdi. Bilesiniz ki ben Davut oğlu 

Süleyman‟ım. Allahu Tealâ‟dan Akar Tunç pınarını istedim. Bana verdi. ĠĢbu kaleyi 

buraya cinlere ve devlere yaptırttım. Kireç ve balçığı bakır ve tunçtandır. Harcını 

akar tunçtan yaptım. Yeryüzünün bütün cevahirini ve hazinelerini koydum ki 

kıyamet kopuncaya kadar durup eskimeye… ey siz ki buraya gelen ademoğulları. Bu 

kalede burada göresiniz ve bilesiniz ki dünya mülkü kimseye kalmaz. Hemen 

Allah‟ındır. Vermek de Tanrı‟nın, almak da Tanrı‟nındır.” 

Ġhtiyar burada sakalını sıvazladı: 

- ĠĢte oğlum, hikâye bitti.  

Ben garip bir düĢünceye dalmıĢ bir halde sordum: 

- Peki, bu ip? 

Ġhtiyar hayret ve dehĢetten ipe baktı: 

- ĠĢte bu bir ucu Musa‟nın adamları elinde kalan iptir.  

Biraz daha düĢündükten sonra ihtiyar kendi baĢından geçenleri anlattı. 

Dedim ki: 

- Ben Hint diyarına gitmeye azmetmiĢtim ve beni kimse yolumdan 

döndüremeyecekti. ġimdi bu fikrimi değiĢtiriyorum. Ne olursa olsun gidip bu kaleyi 

göreceğim.  

Ġhtiyar ne kadar ısrar ettiyse de bir kere benim kel kafama girip bu fikirden 

caydıramadı. 

Çocuk Dünyası, I(24),12 Mayıs 1927, s. 9- 10- 11. 
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Sabahleyin ihtiyara veda edip yola çıkmak isteyince bana sordu: 

- Demek muhakkak gideceksin oğlum? 

- Evet babacığım. Size anlattığım hatıratımdan da öğrenmiĢsinizdir ki kel 

kafama koyduğum bir Ģeyi yapmayınca içim rahat etmez. Ben muhakkak bu Akar 

Tunç kalesinin tılsımını bozacağım. 

- Peki, oraya kadar neyle gideceksin? 

- Tabi Ģimdiye kadar bana yoldaĢlık eden eĢeğimle! 

Ġhtiyar bu sözüme güldü: 

- Oğlum Endülüs diyarı buraya nice fersah mesafededir. Arada deniz 

bulunan ırak bir memlekettir. Hiçbir ufacık eĢekle oraya kadar gidilebilir mi? Ben 

seni bu fikrinden caydırmak isterdim. Fakat mademki muhakkak gitmek istiyorsun 

sana tılsımlı bir kuĢak hediye edeceğim. Bu kuĢaktan bir kıl koparıp yaktığın gibi 

derhal iri bir sopa olacaktır. Bu sopaya binince seni istediğin yere uçurur. 

Bu sözü müteakip ihtiyar bana yeĢil bir kuĢak verdi. Bismillah deyip alarak 

belime sardı. Sonra ihtiyarın elini, eĢeğimin gözlerini öpüp ayrıldım. Biraz 

yürüdükten sonra yeĢil kuĢaktan bir kıl koparıp yaktım. KuĢak derhal bir sopa Ģeklini 

aldı. Bunun üstüne bindim. Beni havaya doğru uçurdu. Ġlk önce baĢım döndü. 

Korktum. Fakat yavaĢ yavaĢ buna da alıĢtım. Ayaklarımın altında dağlar, dereler, 

ağaçlar, evler, birer yıldırım süratiyle geriye doğru kaçıyordu. Bulutların arasından 

süzülüp gidiyordum. Böylece epey gittikten sonra biraz daha alçaktan uçmak 

isteyerek yere yaklaĢtım. Bir de ne göreyim? Ġki yabani kedi bir ağaca sımsıkı 

bağlanmıĢ bir âdemoğlunu parçalamak için üstüne atlıyorlar. Hemen yere indim. 

Tılsımlı sopamla vurarak kedileri kaçırdım. Sonra ağaca bağlı olan adamı çözdüm. 

Yaralarını tımar ettim. Biraz sonra gözlerini açıp bana dedi ki: 

- Adın nedir delikanlı? 

Yiğit lafıyla anılır derler. Ama bu çeĢitte yiğit adı olmaz. Bir uyuz eĢeğe 

takılmak lazım gelen lakabımı çaresiz önüme bakarak mırıldandım: 

- Bana Keloğlan derler. 

Ölümden kurtardığım adam bir müddet düĢündü. 

- Sen beni ölümden kurtardın. Öcümü almaklığıma yardım ettin. Ben de 
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sana bir iyilik etmek isterim. Dile benden ne dilersen, dedi. 

Böyle zamanda insanın aklı baĢından uçuyor. Hele benim gibi çıplak 

kafalısı olursa! Bir müddet kafamı kaĢıdıktan sonra nihayet mırıldandım: 

- BaĢımda saç bitsin de Ģu yedi cihana yayılan pis unvandan kurtulayım! 

KarĢımdaki kahkahalarla güldü: 

- Bunun ne ehemmiyeti var oğlum. Ben zannettim ki sen benden çok yavuz 

Ģeyler isteyeceksin. Mademki bunu istedin artık iĢ iĢten geçti. Fakat ben sana iyilik 

etmek isterim. Aç baĢını bakayım. 

Adamın yüzüne alık alık bakmakla beraber kel baĢımı açarak karĢısında 

gerdan kırdım. 

- Say bakayım baĢında kaç saç var, dedi. 

Hemen cevabı yapıĢtırdım: 

- Aman dayıcığım, sayı da laf mı? Acaba çoğaldılar mı hülyasıyla ben onları 

günde seksen defa sayarım. Tamam, yedi tanedirler.  

- Ala! Bu yedi adet saçı tılsımladım. Gönlün ne isterse bir tanesini koparıp 

yakınca olacaktır. Böylelikle dünyada istediğin yedi Ģeye derhal nail olursun. 

Yedinciyi de yakınca artık isteyeceğin bir Ģey kalamaz.  

Adamın bu lütfuna teĢekkür edip tekrar sopaya atlayarak yol aldım. ġimdilik 

oldukça kıymet kesp eden kal baĢımdaki saçları ihtiyat olarak bir kere daha saydıktan 

sonra sımsıkı sararak muhafaza altına aldım. Böylece de bir müddet uçtuk. Kara bitti, 

denize açıldık. Günlerce de böyle gittim. Yolda birçok batan korsanlar tarafından 

malları uğurlanıp yakılan gemilere rast geldimse de kendimde denize inip yardım 

edecek kadar yürek sağlamlığı bulmadığımdan görmemezlikten gelip geçtik. Hemen 

cenabı hak taksiratımı affetsin. Nihayet kara gözüktü. Yere indim. Ġlk rastladığım 

adama: 

- Burası neresidir, diye sordum. 

- Ġspanya derler, dedi. 

Ben Endülüs diyarını arıyorum, dedim. Adam tarif etti. Tekrar sihirli sopaya 

binip yol aldım. 

Nihayet önümde yüce bir Ģehir belirdi. Yere inip tılsımı bozduktan sonra 
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kuĢağı belime sarıp Ģehre girdim. Tuhaf Ģeyler satan birçok dükkânların önünden 

geçtim. Etrafa aptal aptal bakıyordum. Ne yapacağımı ĢaĢırmıĢtım. Birden bire 

ardımdan bir ses iĢittim. Her ne kadar kızıp aldırıĢ etmemek daha doğruysa da böyle 

yabancı bir diyarda tanınmaklığım da oldukça garipti. Birisi: 

- Keloğlan! Keloğlan! Diye bağırıyordu. 

Dönüp baktım. Aksakalı yerleri süpüren bir keĢiĢ bir kilise kapısında 

durmuĢ beni çağırıyor. Yanına yaklaĢıp kaĢlarımı çattım: 

- Keloğlan diye beni mi çağırıyorsun? 

KeĢiĢ kekeledi: 

- Zannedersem sokakta sizden baĢka keloğlan yoktur. Evet sizi 

çağırıyordum. 

- Ġyi ama aksakallı! Hiç insana keloğlan diye bağırılır mı? Benim ya baĢka 

adım varsa? 

KeĢiĢ güldü: 

- Kızma a canım! BaĢka adın varsa söyle onunla çağıralım. 

Bu cevabı alınca keĢiĢe hak verdim. Çünkü bende artık Keloğlan diye 

çağrıla çağrıla asıl adımı unutmuĢtum.  

KeĢiĢe sordum: 

- Peki, beni ne diye çağırdın? 

KeĢiĢ: 

- Ġçeri gir de söylerim, diyerek beni bir odaya aldı. Duvarları hep siyah 

kumaĢlarla kaplıydı. Meğer keĢiĢe benim oraya geleceğimi yabani kedilerin 

pençesinden kurtardığım esrarengiz adam haber salmıĢ. KeĢiĢ de benim yolumu 

beklermiĢ. 

- Bu gece bu odada kal da sabahleyin görüĢürüz, dedi. Önüme yiyecek 

koydu. Yiyip yattım. ġöyle bir parça uyumuĢtum ki rüyama bir adam girdi ve bana 

bağırdı: 

- Keloğlan kalk, tavana bak! Ne görürsen unutmaya çalıĢ. Yarın sabah 

hemen yola çık. Kimseye bir Ģey söyleme. Cenabı hak sana yardım edecektir. Fakat 
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sakın baĢındaki son kılı harcama. Onun yakılması lazım geldiği zaman sana ben 

söyleyeceğim. 

Korkudan soğuk terler dökerek uyandım. Baktım ki odan nereden fıĢkırdığı 

belli olmayan münevver, tuhaf bir ziya ile dolu. BaĢımı tavana kaldırınca ağzım bir 

karıĢ açık kaldı. Tavan baĢtan aĢağı yazılarla doluydu. Derhal rüyamda gördüğüm 

adamın öğüdünü dinleyerek yazıları okumaya baĢladım.  

Bunlar benim yolda göreceğim müĢkülatı nasıl karĢılayacağımı, Akar Tunç 

kalesinin nerede bulunduğunu, nasıl hareket etmekliğim lazım geldiğini bildiriyordu. 

Hele birkaç yerinde mahsusmuĢ gibi mütemadiyen evvele kalenin üstünde sopamla 

bir gezinti yapmaklığım fakat zinhar içerisine bakmamaklığım yazılıydı. Zaten 

evvelce de ihtiyarın hikâyesini dinlerken içerisine bakanların kahkahalarla gülüp 

akıllarını kaçırarak kaleden aĢağı düĢtüklerini duymuĢtum. Bunlardan sonra en 

mühim bir Ģey dikkatimi celp etti. Ahu gözlü, keman kaĢlı, hokka dudaklı, sırma 

saçlı bir dilberin resmi de tavanda adeta canlı gibi duruyor, bana gülüyordu. Gözleri 

o kadar tatlı bakıĢlıydı ki göğsümde çırpınan kalbimin onu görünce hendeği kaymıĢ 

araba tekerleği gibi zınk diye durduğunu hissettim. Tatlı bir heyecan bütün dimağıma 

istila etti. 

- Acaba kimdir bu güzel? Dünya güzeli midir nedir? Diye etrafını 

araĢtırdım. Resmin altında Ģu yazılar yazılıydı: 

Hokka dehan 

Ayine cihan 

Peri padiĢahımın kızısafiye Sultan! 

Koca peri padiĢahının kızı, bahusus böyle sırma saçlı olursa benim gibi bir 

Keloğlan‟a elbette iltifat eylemezdi. Bu resmi buraya koyup da hiç yoktan benim 

garip, yoksul, kimsesiz kalbimi sızlatan münasebetsize oldukça iltifat savurduktan 

sonra tekrar uyumak istedim. Fakat yüreğimde hala peri padiĢahının kızı Safiye 

Sultan‟ın düĢüncesi kalmıĢtı. Ah Ģu baĢım kel olmasa, bu kadar çirkin olmasam… 

Birden bire uyandım. Sanki görünmez bir el beni dürtmüĢtü. Anladım ki 

vakit gelmiĢtir. Hemen iki rekât namaz kılıp Tanrıya duadan sonra uĢağımı belimden 

sıyırıp bir kıl yakarak Endülüs Ģehrinin üstünden Akar Tunç‟a doğru yol aldım. ġehir 

bittikten sonra nihayetsiz bir yol ufuklara doğru uzanıp gidiyordu. Musa bin Nasr‟ın 
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geçtiği çöllerden ben de geçiyordum. Derken dehĢetli bir surette susadım ve karnım 

acıktı. Adeta baĢım dönüyordu. Birden bire sapsarı kesildim. Ne yapacaktım? Geri 

mi dönecektim? Yanıma hiç yiyecek ve içecek almadığıma ne kadar budalalık 

etmiĢtim. Nihayet birden bire aklıma geldi. Böyle yerde yiyecekten ala hazine 

olamazdı. Kafamdan bin ihtiyatla bir kıl koparıp yaktım. Derhal dehĢetli bir fırtına 

koptu. Gök gürledi. ġimĢek çaktı. Bir dudağı gökte bir dudağı yerde kanatlı bir Arap 

karĢımda belirdi. 

- Emret delikanlı! 

Hemen yiyecek ve içecek istedim. Sema ile yer arasında bana acayip bir 

sofra kuruldu. Karnımı güzelce doyurdum. Suyu da içip tekrar yol aldım. Fakat 

yüreğimde hala iki sızı vardı. Biri kel kafamdan bir saç daha eksilmesi, diğeri sırma 

saçlı Safiye Sultan‟ın hayali. Hey gidi felek, yaptığın iĢin sen de farkındasın ya! Beni 

ne diye bu kadar akıllı yaratacağına bir parça suratına bakılır bir aptal hayvan 

yaratmadın? Birden bire sevinçle titredim. Ufukta büyük bir karaltı gözüktü. 

Anladım ki Akar Tunç kalesine geliyorum. Hemen hazırlandım. Derunen tekbir alıp 

yüreğime cesaret saldıktan sonra kalenin etrafında geniĢ bir kavis çevirdim. Kale 

hakikaten çok yüksek, insanın gözünü karartacak kadar simsiyahtı. Yerlerde buraya 

kadar Süleyman aleyhisselamın hazinelerini almaya gelip de muvaffak olamayan 

biçarelerin iskeletleri sürünüp duruyordu. Bir tarafta da Musa bin Nasr‟ın yığdığı 

taĢlar ve at eyerleri çürümüĢ, yığılıp kalmıĢtı. Gözümü kapayıp sihirli sopamı kalenin 

üstüne sürdüm. Maksadım içine bakmaktı. Birkaç defa gözüm havalarda dolaĢtım. 

Fakat Ģeytan bu ya! Bilmiyorum nasıl oldu, merakımı galebe çalamadım. Yoksa 

ihtiyarın anlattığı hikâyenin tesirinde mi kaldım, ne oldu? Gözlerim aĢağıya kaydı. 

Aman yarabbi! Of ne görüyorum… Bunu hiç ümit bile etmezdim. O ne? Of… 

Gülüyorum… Hem de kahkahalarla… ġimĢek ve gök gürültüsü, alev ve dehĢetli bir 

kasırga… Uçuyorum… Gidiyorum… Yere doğru gidiyorum. Sihirli sopam bu 

Ģiddetli kasırgaya mukavemet edemiyor. Ölecek miyim? ben Keloğlan! Burada 

ölecek miyim? 

Çocuk Dünyası, I(25), 19 Mayıs 1927, s.9- 10- 11. 
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Size geçen defa aĢağıya doğru uçtuğumu anlatmıĢtım. Bu sefer bu felaketten 

nasıl kurtulduğumu söyleyeceğim. Baktım ki baĢ döndüren bir süratle kaleden 

aĢağıya doğru uçuyorum. Kalenin ortasında büyük bir saray. Sarayın çevresinde de 

geniĢ bir bahçe vardı. Bahçenin her köĢesinde birer ejderha pençelerini germiĢ, 

kafalarını semaya doğru kaldırmıĢlardı. Kuyrukları o kadar büyüktü ki diğer üçünü 

görmüyordum. ĠĢte bu ejderhalar ağızlarını açmıĢ, dehĢetli bir rüzgâr husule getirerek 

kalenin burcuna çıkan kimseyi kendilerine çekiyorlardı. Bu manzarayı bir lahzada 

kavradım. Ölüme doğru yıldırım süratle gidiyordum. ġayet herhangi bir suretle bir 

Ģeytanlık bulamazsam ben de Musa bin Nasr‟ın adamlarının akıbetine uğrayacaktım. 

Bütün bu size anlattığım kadar zaman geçmemiĢti. Birdenbire aklıma baĢımdaki 

saçların sihirli tesiri geldi. Hemen kel baĢa el attım. Bir tanesini daha çekip 

kopardım. Kibriti çaktım. Bizim saç cız diye üzerindeki böceklerle beraber yandı. 

Derhal karĢımda bir dudağı yerde bir dudağı gökte bir Arap belirdi: 

- Emredin efendim! 

- AĢağıya uçuyorum, ne yapayım? 

- Sopaya emrediniz dursun, dedi.  

Hemen gözlerimi silip bağırdım: 

- Dur! 

Sopa durdu. Yerle gök arasında muallakta kaldım. Yerde ejderhalar 

köpürüyor, ağızlarından ateĢ çıkararak beni kendilerine çekmek istiyorlardı. Arap‟a 

tekrar sordum: 

- Buradan kurtulmak için ne yapayım? 

- Sopaya emredin geri dönsün! 

- Hayır. Muhakkak yere inmek istiyorum. Bu iĢin sonuna kadar gideceğim.  

- Bu iĢi bu sopayla yapamazsınız. Burada bekleyin. Ben size Hz. 

Süleyman‟ın yedinci kat gökte olan sihirli atıyla kılıcını getireyim. 

- Çabuk ol, dedim. 

Arap bir bulut Ģeklinde semaya doğru uçarak ufalıp kayboldu. Biraz sonra 

baktım ki sihirli ata binmiĢ, yalın kılıç geliyor. Yanıma geldi. At al bir küheylandı. 

Ağzından köpükler saçıyor, acı acı kiĢniyordu. Sırtında iki büyük kanat vardı. Arap 
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derhal attan inip yularını bana uzattı: 

- Bininiz! 

- Nereye? 

- Ata bininiz! 

- Sen benimle alay mı ediyorsun yahu? Böyle havada uçan ikide bir Ģaha 

kalkan ata ben nasıl binerim? 

- Ben atın sihirli olduğunu size söylemiĢtim. Bundan böyle sizin muti bir 

kölenizdir. Ne emir ederseniz onu yapacaktır, bininiz! 

Sopamdan inip ata bindim. Fakat ne olur ne olmaz diye sopanın tılsımını 

bozup belime sardım. Kılıcı elime aldım. Arap kayboldu. At bir kere Ģahlandı, 

kiĢnedi. Havada uçarak bir kere daha kalenin üstünde dolaĢtım. Yerde ejderhalar 

tepiniyor, beni yutmak için bütün kuvvetleriyle çalıĢıyorlardı. Fakat altımdaki 

hayvan o kadar yavuzdu ki yalnız ara sıra ufak bir sarsıntıyla iĢi atlatıyordum. Bu 

kale yüce bir bahçeyi çevreliyordu. Bahçenin ortasında dört köĢesinde birer kule 

bulunan muhteĢem bir köĢk vardı. ĠĢte bu dört ejder dört kulenin altında yaĢıyordu. 

Artık ineceğim yeri iyiden iyiye kararlaĢtırınca kılıcı sıyırdım. Kalbimi Tanrıya 

bağlayarak gökten süzülüp çimenlere kondum. Bir kere nümayiĢ olsun diye atımla 

bahçede dolaĢtıktan sonra eğilip ejderlerden birinin karĢısında durdum. Fakat 

tüylerimde diken diken oldu. Öyle korkunç ve müthiĢ bir hayvandı ki tasavvur ve 

tasviri mümkünsüz. Portakala çalar sarı bir renk, kızıl bir dil, yarasa kanadı gibi 

kırılmıĢ kanatlar, birer deniz feneri gibi parlayan kıvılcımlı gözler, sonra da bunların 

hepsinden müthiĢ ağzından fıĢkıran sıcak alev, duman sütunları. 

Kılıcımı sıyırdım. Atıma ejderhanın çevresinden geçecek suretle yavaĢça 

dokundum. Hayvan bir kere Ģahlandı. Yıldırım süratiyle uçtuk. Gözümü yumup kılıcı 

bütün kuvvetimle savurdum. Bir toz bulutu koptu. DehĢetli bir feryat, ejderhanın bir 

gözünü suratının yarısıyla beraber uçurmuĢtum. Havaya doğru koyu kızıl bir kan 

fıĢkırdı. Tekrar geri döndüm. Ejderha yerinde çırpınıyor, tepiniyor, iri kuyruğunu 

kaldırıp vurdukça yer gök inim inim inliyordu. Kılıcı bir kere daha savurdum. Bir 

feryat bir kan sütunu bir titreme! Bir kılıç, bir kılıç daha. Artık kolumun bütün 

kuvvetiyle vuruyordum. Etrafımda sade kan, duman, ateĢ, toz var. Nihayet durdum. 

Kendimden yüzlerce defa büyük olan bu hayvana galip gelmiĢtim. Mağrur olmadım 

desem yalan olur. Kel baĢımı azametle kaĢıyarak Ģöyle bir müddet düĢündüm. 



 

609 

 

Yollarda gördüğüm o nice kahramanlar Çamlıbel‟in Köroğlu, Kırk Haramilerin reisi 

acaba bu iĢi baĢarabilir miydi? Ne gezer? Tekrar atıma bindim. Daha öldürülecek üç 

ejder vardı. Neyse çok baĢ ağrıtmayalım. Onları da temizledim. Fakat oldukça da 

yorulmuĢtum. Böyle olmakla beraber dinlenmek hatırıma gelmiyordu. Her Ģeyden 

evvel Hz. Süleyman‟ın buraya sakladığı rivayet olunan hazinelerini, kitaplarını 

görmek istiyordum. Bahçede baĢka dikkati celp edecek bir Ģey yoktu. Atımı 

yularından tutup köĢkün kapısına yaklaĢtım. Daha içeri girmek üzere adım 

atmamıĢtım ki hava birden bire karardı. Semada dehĢetli ĢimĢekler çaktı. Ortalık 

inim inim inledi. Sıcak bir kasırga ortalığı kasıp kavurdu, geçti. Fakat atım 

ayaklarını, kanatlarını germiĢ burun deliklerini açmıĢ, yerinden kıpırdamadı. Hemen 

can havliyle yelesine sarıldım. Birden tepemde dehĢetli bir ıĢık belirdi. Semaya 

bakayım ki küçük küçük yıldızlarla Ģu kelimeler bir meçhul el tarafından göğe 

yazılıp duruyor: 

“Keloğlan, girdiğin köşk Hz. Süleyman tarafından kapısı bir âdemoğluna 

açılmamak üzere yapılmıştı. Sen sihir kuvvetiyle bunu bozuyorsun! Dikkat et! 

Gözünü aç! Zaafına kapılma! Yoksa bu cesaretini hayatınla ödersin!” 

Bu sözleri okur okumaz ortalık ıĢıldadı. Yine eski halini aldı. Biraz 

düĢündüm. Acaba rüya mı görmüĢtüm? Hayır! O halde ne olmuĢtu? Bu yazı neydi? 

Adam sende! Deyip kapıya doğru yürüdüm. Ben bir kere kafama koydum. Buraya 

gireceğim. Sanki ölsem ne olur? Hiç. Bir kel baĢ daha dünya yüzünden eksilirdi. 

Oradaki bir sütuna hayvanımı yularından bağlayıp dalkılıç içeri girdim. 

Baktım. Büyük bir divan. Tavanlar yaldızlı türlü türlü resimlerle süslenmiĢ. Altın 

sütunların mezin baĢlıkları aĢağıya doğru sarkıyor. Pencerelerdeki ipek perdelerin 

sırmalı püskülleri yerleri süpürüyor. Ġnsan yalnız bu sütunlardan bir parça koparsa 

zengin olup gider. Böyle ĢaĢkın ĢaĢkın etrafıma bakarak bir müddet gittim. Nihayet 

bir yüce dört yol ağzı geldi. Karanlık, loĢ bir koridor bu yolları nihayetlendiriyordu. 

Acaba hangisine gireyim, gibilerden etrafıma bakındım. Birden ortalık 

ıĢıldadı. Her yolun üzerinde bir yazı belirdi. Birisinde Ģöyle yazıyordu: 

“Bu yol Süleyman peygamberin zümrüt, elmas ve kıymetli taĢlarının saklı 

olduğu büyük salona gider” 

Diğerlerinde de Ģöyle yazıyordu: 

“Bu yol Süleyman peygamberin altın, gümüĢ ve kıymetli madenden 
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yaptırdığı heykeller, vazolar ve mezin eĢyalarla paralarının bulunduğu yere gider.” 

“Bu yol Süleyman peygamberin birçok cihanın meçhul esrarını yazan 

kıymetli kitaplarının saklı bulunduğu yere gider.” 

“Bu yol dünya güzeli peri padiĢahının kızının mahpus bulunduğu daireye 

gider ki buraya giren ilk âdemoğlunun eĢi olacaktır.” 

Bu son cümleyi okuyunca hoĢuma gittiğinden mi yoksa baĢka bir sebepten 

mi güzel diĢlerimi gösterecek kadar hafifçe sırıttım ve kendi kendime söylendim: 

- Bu dördüncü yol pek tekin değil Keloğlan! Hz. Süleyman‟ın buraya 

sakladığı ve senelerce beklediği rivayet olunan dünya güzeli eğer hakikaten buraya 

ilk giren Keloğlan‟a eĢ olacaksa ya aklını kaçırmıĢtır ve yahut senelerden beri artık 

kakırdamıĢ ihtiyar bir kocakarı olmuĢtur. Hâlbuki bir deli veyahut bir koca karı ile 

karĢılaĢmak iĢime gelmez. YavaĢça yan çizip elmas ve zümrütlerin saklı bulunduğu 

yola doğru bismillah diyerek sihirli yatağan elimde daldım. Böylece bir müddet 

gittim. Baktım ki büyük süslü bir kapı karĢımda duruyor. Üstü hep elmas ve pırlanta 

kakmalı. Hafifçe ittim. Açıldı. Açılmasıyla karĢımda bir aslan, bir kurt, bir köpek 

belirdi. Hep birden üzerime atıldılar. Hemen sihirli kılıcı savurup üçünü de yere 

serdim. Bir de ne göreyim? Süslü camekânların içinde en ufağı ceviz büyüklüğünde 

boy boy zümrütlü taçlar, yeĢil, sarı, kırmızı, lal, elmas, yakut, zebercet, zümrütler 

parıl parıl parlıyorlar. Her köĢede ufacık tepeler teĢkil edecek kadar yığınla hazineler 

dolu. Bunlara elimi sokup bir müddet sevinçle karıĢtırdım. Fakat burada durup vakit 

kaybetmektense gidip diğer odaları görmek daha hayırlıydı. Tekrar geri döndüm. 

Üzerinde altın ve gümüĢ heykellerin muhafaza olunduğu yazılı bulunan odaya doğru 

gittim. Bu sefer her türlü ihtimale karĢı hazır olmak için elimde yatağanımı sımsıkı 

tutuyordum. 

Fakat altın yaldızlı ve kakmalı olan bu kapıyı itince ardından hiçbir Ģey 

çıkmadı. Ġçeriye girdim. Altın envai kâseler, vazolar, paralar, külçeler dağ gibi yığılı. 

Bir köĢede birçok güzel kızları tasvir eder altın sütun üstünde gümüĢten heykeller 

parıl parıl parlıyor. YaklaĢıp bunların altını okudum. Bunlar Seba melikesi Belkıs‟ın 

ve daha birçok meĢhur kadınların heykelleriydi. 

En son gördüğüm heykel evvelce tavanda resmini gördüğüm kızın 

heykeliydi ve altında da Ģu satır yazılıydı: 

“Buraya ilk önce girebilecek olan bahadırın eĢi olacak peri padiĢahının 
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kızı!” 

Sözün nihayetini okumadan hemen sendeleye sendeleye buradan dıĢarıya 

kendimi zor attım. Üçüncü olan kitap odasına girdim. Buranın kapısında da hiçbir 

muhafız yoktu. Birçok kitaplar üst üste yığılmıĢ duruyordu. Ġçlerinde büyük ve 

süslüce bir tanesi dikkatimi celp etti. El atıp açtım. KeĢke açmasaydım. Sanki talih 

benimle alay ediyor gibi aynı kızın resmiyle karĢılaĢmayayım mı? Resmin altında 

yine aynı satırlar. Aynı yazılar. Fazla olarak bu güzelin derin bir uykuya yattığı ve 

güzelliğine letafetine helal gelmeden senelerce uyuyacağı. Kendisini uyandıracak 

olan bahadırı beklemekte olduğu yazılıydı. Ne olursa olsun bu bahadırlığı ancak ben 

yapmıĢtım. Fakat ne çare ki kafam ke, yüzüm çirkin hatta değil böyle güzel bir sultan 

bir kör, topal kızın bile sevemeyeceği kadar çirkindim. Kendi kendime: 

- Zavallı kız, dedim. Bak seni buradan kurtaracak topu topu bir adam çıktı. 

Yazık ki onun da kafası kel. Suratı maymunlarla müsabakaya girecek kadar berbat. 

Fakat yüreğimde de Ģu kızı görmek için dehĢetli bir arzu vardı. Böyle 

olmakla beraber kıza kendimi gösterip de alay ettirmeyi de istemezdim. Bana bakar 

bakar da: 

- Ya hu! Benim bu kadar resimlerimi, heykellerimi gördükten sonra karĢıma 

ne cesaretle geldi, derse ben ne derdim? 

Fakat kitapta kızın uyuduğu yazılıydı. Uyandırmadan onu seyretsem sanki 

ne olurdu? Hiç olmazsa içimi kemiren Ģu dertten kurtulurdum. Yürüyüp dördüncü 

koridora saptım. Biraz gittim. Artık arkasında bir Ģey olmadığına emin olduğumdan 

kapıyı açtım. Ġçeriye adımımı attım mı, atmadım mı hatırlamıyorum. Yalnız bir Ģey 

oldu. Havada bir kere sallandım. Sanki uyuyordum. Sonra sert bir yere çarptım. 

Kafam sızladı. BayılmıĢım. 

Kendime geldiğim vakit bir de bakayım ki daracık kuyudayım. Etrafımda 

yılanlar, fareler, çıyanlar kaynaĢıyor. Yukarıya baktım. Çok yüksek. YetiĢmek kabil 

değil. ĠĢte ihtiyatsızlığımın cezası. Semaya yazılan sözleri dinlemediğimden akıbet 

burada açlıktan ölecektim. Hey gidi dünya!... 

Çocuk Dünyası, I(26), 26 Mayıs 1927, s.9- 10- 11. 
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Keloğlan Hint’e Gidiyor 
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Havada uçarak yıldırım gibi gidiyordum. Dağlar, tepeler, ovalar ayaklarımın 

altında geri kaçıyordu. Atım kanadını iki de bir salladıkça hoĢ rüzgârlar beni 

yelpazeliyordu. Büyük dalgaları köpüren denizlerden ucu bucağı görünmeyen 

çöllerden, karlı dağlardan geçtim. Nihayet kubbeleri parıldayan Hint. Esrar, define, 

acayip zenginlik memleketi. YavaĢça yere indim. Bir vahadayım. Uzakta bir ağaçlık 

gözüktü. Yanına gittim. Birkaç yerli oturmuĢ konuĢuyorlar: 

- Selamünaleyküm Müslümanlar, dedim. 

- Esselamü aleyküm Müslüman, dediler. 

Hemen ziyaretimden maksat Tağur namında bir Hint âlimini görmek 

olduğunu söyledim. 

- Ne yapacaksın, dediler. 

- Görüp elini öpeceğim ve bir müĢkülüm var soracağım, dedim. Birisi 

önüme düĢüp beni götürmeye razı oldu.  

- Fakat çok para isterim, diyordu. Çünkü yol çok uzaktır. 

Güldüm: 

- Benim için yol kısalığı, uzunluğu yoktur, dedim. Mamafih para da 

vereceğim. 

Yürüyüp atımın yanına geldik. Hintli hayretle bakıyordu. Korkma bin, 

dedim. Bindi. Uçtuk. Birkaç saniye sonra Hintli âlimin dağdaki inzivagahı önüne 

konduk. Biz daha yere inmemiĢtik ki mağaramsı bir yerden beyaz sakalı yerleri 

süpüren bir ihtiyar belirdi. Hintli derhal secde etti ve bir takım Ģeyler okudu. 

Anladım ki bu benim senelerden beri aradığım Hintli Tağur‟dur. KoĢup elini öptüm. 

Müessir bir sesle: 

- HoĢ geldin evladım, dedi. 

- HoĢ bulduk babacığım, dedim. 

Hintliyi savdık. Beni içeriye aldı. Burada ciltlerce eski kitaplar ve bir taĢ 

masa birkaç demet kuru ottan baĢka bir Ģey yoktu. 

- Otur evlat, deyip altıma biraz ot serdi. Oturdum. Sakalını karıĢlayrak bir 

müddet yüzüme baktı. BaĢımı önüme eğdim. Bir müddet böyle sustuk. Nihayet o 

birdenbire sordu: 
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- Sultanı niçin beraber getirmedin? 

ġaĢırdım kaldım. Demek o benim bütün yaptıklarımı biliyordu.  

- Nasıl getirirdim, dedim. 

- Atın arkasına bindirirdin. 

- Fakat sizi görmek için baĢımdan külahımı çıkaracaktım. O zaman o da 

beni görecekti. 

Görsün ne çıkar? 

Fakat ben! 

- Aptal oğlan! 

Bu yeni ve muhteĢem unvanı duyunca kızmadımsa yalan. Fena değil evvela 

Keloğlan, sonra aptal oğlan, 

Hintli âlim devam etti: 

- Ġstanbul‟dan çıktığımdan beri seni adım adım takip ediyordum. KayıĢ 

Dağı‟nda yaptığın aptallığı görünce “Bu çocuk buraya gelemez.” dedim. Fakat 

geldin.  

- Fakat geldim. 

- Dur sözümü kesme. Ya hele Köroğlu seni ararken niye sihirli giymedin de 

saklandın? 

- Ben külahı giyseydin eĢeğim ne olacaktı? Köroğlu onu alıp giderdi. Ben 

eĢeksiz yoluma nasıl devam ederdim?  

- Neyse bunda haklısın. Peki, ne diye Akar Tunç‟ta “Sultan buraya girecek 

kahramanındır.” diye yazıldığı halde külahı baĢına giyip kendini göstermedin. 

- Çok çirkindim. 

- Bre aptal! 

- Aman efendim. 

- Çok laf istemez. Aptal oğlan atla atına git sultanı buraya getir. 

- Külahı giyecek miyim efendim? 

- Tabi giymeyeceksin. Yoksa korkuyor musun? 
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- Benim devletli efendim, kalbini parçala diye emir et, yapayım. Fakat 

külahı baĢımdan çıkarıp kendimi sultana gösteremem. 

- Niçin? 

- Çünkü suratımın hele kel kafamın yenilir yutulur nesne olmadığını ben 

pekâlȃ takdir ediyorum. 

Hintli âlim sakalını kaĢıyarak bir müddet önüne bakıp düĢündü. Ne dehĢetli 

adamdı yarabbi! Sonra yavaĢça baĢını kaldırdı: 

- Bana bak evlat! 

- Emredin efendim. 

- Sen Ģimdi beygirine atla! Git sultanı çabuk buraya getir. 

- Külahla beraber değil mi? 

- Evet, külahı giy. Yine gözükme. Ötesi bana ait. 

Elini öpüp: 

- Tez gidip gelirim, diyerek atıma atladığım gibi doğru Ġspanyadaki keĢiĢin 

evine yol aldım. Sultanı görmek zamanı yaklaĢtığından yüreğim atıp duruyordu. 

Külahı baĢıma giydim. Yine kayboldum. Evin önünde yere inip kapıyı çaldım. Sultan 

çıktı. Etrafına bakındı. Tabii kimseyi göremiyordu. Seslendim: 

- Benim Naliğ Valik. 

Sultan sevinçle titredi: 

- Ne çabuk geldiniz beyim.  

- Sizi de beraber götüreceğim.  

- Nereye? 

- Hint‟e. 

- Dünyanın öbür ucuna bile giderim, deyip beygire sıçradı. Ben de tekrar 

arkasına atladım. Havaya uçtuk. Böylece bir müddet gittik. Yolda sordum. Beni 

özlediniz mi? 

- Hep arkanızdan ağladım. 

- Fakat yüzünü bile görmediğiniz bir adamın arkasından nasıl ağlıyorsunuz? 
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- Size kırk defa söyledim ki benim dünyada hiç ehemmiyet vermediğim Ģey 

yüz güzelliğidir. Ben kendime heykel değil arkadaĢ arıyorum. Heykeller seyredilmek 

ve nihayet kırılıp atılmak içindir. Böyle yüzü güzel, kendi cahil aptal adamlarda bu 

heykellere benzer. Fakat kalbi temiz, cesur, asil bir adam her zaman sevilir ve 

kendisini sevdirir. 

- Siz ben müteessir olmayayım diye yalan söylüyorsunuz. 

- Tecrübesi kolay. Yüzünüzü açın. Göreceksiniz ki sizi daha çok seveceğim. 

- Bu teklifi yapmaktan vazgeçin. Ġmkânı yok açmam.  

- Pekala, siz bilirsiniz. 

Sonra sultan birdenbire titredi. Bir müddet bir Ģey dinler gibi durdu. Yüzü 

güldü. 

- Ne oluyorsunuz, dedim. 

- Hiç baĢım döndü. Biraz aĢağıya inelim. 

Yere konduk. Serin bir ağaç altına oturduk. Biraz su içtik. Meyve yedik. 

Birdenbire uykum geldi. Çocukça bir arzuya kapıldım. 

- Dizinizi uzatın, yatacağım. 

Sultan ha ha görünmeyen fakat ağırlığı hissedilen baĢımı dizine koydum ve 

derhal uyudum. Rüyada Hint‟teki âlimle karĢılaĢtım. Beyaz sakalıyla karĢıma geçmiĢ 

gülüyordu: 

- Keloğlan aldandın, dedi. 

- Kim aldattı? 

- Sultan seni aldattı. Sen dizinde uyurken külahını baĢından çıkaracak. 

Filhakika baĢımda bir hafiflik hissettim. Külahım çıkarılıyordu. Zorla 

gözkapaklarımı açmak, haykırmak, uyanmak istedim. Muvaffak olamadım. 

- Bırakın uyanacağım! 

- Hayır! Sultan Ģimdi senin yüzünü görüyor.  

ĠĢ iĢten geçti. Mahcubiyetten ağladığımı hissettim. 

- ġimdi benden iğrenecek. 
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- Bilakis daha çok sevecek. 

- Uyanayım artık. 

- Hayır, daha bir müddet seni uyurken görsün. 

- Peki, söyleyin ne düĢünüyor? 

- Senin tahmin ettiğin kadar çirkin olmadığını. Hatta güzel olduğunu. 

- Kel baĢımı görüyor mu? 

- Evet. Tılsımlı saçlarını bile saydı. 

- Ne felaket! Artık böyle uyuz eĢek gibi teĢhir olunduğum yeter. 

Hintli Tağur kızdı: 

- Niçin? 

- Benim merhamete, merhametle verilen sevgiye ihtiyacım yok. Ben size ne 

fenalık yaptım ki bana bu iĢi ettiniz? 

- Ben sana iyilik ettim. 

- Ġyilik beni uyandırmaktır. Uyandırın. Artık uyanmak istiyorum.  

- Öyleyse kalk! 

Birdenbire silkinip uyandım. Gerindim. Sultan gülerek yüzüme bakıyordu. 

Hemen külahıma el attım. Yerinde duruyor. Ya hani sultan bunu baĢımdan 

çıkarmıĢtı? Hafif bir Ģüpheyle titredim. 

Çocuk Dünyası, I(29), 16 Haziran 1927, s. 10- 11- 12. 

 

5.2. Fıkra 

5.2.1. Padişah ve Hoca 

Vaktiyle padiĢahın biri, bir köyden geçerken köyün mektebini görüp içeriye 

girer. Hoca, gelen zatın padiĢah olduğunu anlar ise de, hiç istifini bozmaz. Çocukları 

okutmakta devam eder. Ders biter, çocuklar azat olur, ondan sonra hoca gelip 

padiĢaha layık olduğu ihtiramatı ifâ eyler. PadiĢah, evvelce niçin aldırmadığını 

sorunca hoca der ki: 

- PadiĢahım, bu yaramaz çocuklar dünyada benden büyük adam olduğunu 
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bilmezler. Eğer onların yanında size tazimatımı icra etmiĢ olsaydım “Vay hocadan 

büyük adam varmıĢ!” diyerek baĢıma binerlerdi. 

PadiĢah hocanın bu cevabından çok memnun olarak kendisine niĢan 

vermiĢtir.  

Çocuk Dünyası, I(1),14 Mart 1329 [27 Mart 1913], s. 8. 

 

5.2.2. Dayak 

Mektepte dayak yiyen bir çocuk, babasına hocasından Ģikȃyet etmiĢ. Babası 

“Oğul dayak cennetten çıkmıĢtır.” deyince zeki çocuk: “Ġyi bir Ģey olsaydı cennetten 

çıkmazdı.” diye cevap vermiĢ.  

Çocuk Dünyası, I(2), 21 Mart 1329 [3 Nisan 1913], s.5. 

5.2.3. Hocanın Kavuğu 

Eski zamanlarda iki kelime ile söylenecek Ģeyleri uzun cümlelerle ifade 

ederlerdi. Sözleri uzatabilmek ve o sözlere Arapça, Acemce kelimeler doldurabilmek 

pek büyük bir meziyet zannedilirdi. Sözünü uzatan böyle bir hoca varmıĢ. Bu hoca 

“Bir bardak su içtim” diyecek yerde “Bir kadeh ab-ı hoĢkar ile teskin-i ateĢ defkar ve 

iktisab-ı ferah piĢmar eyledim” demek lazım geleceğini Ģakirtlerine söyler dururmuĢ. 

Bir gün ders esnasında iĢbu hocanın baĢındaki kavuğa mangaldan kıvılcım sıçrar ve 

biraz sonra kavuk yanmaya baĢlar. ġakirdandan biri hocanın baĢı dumanlandığını 

görürse de “Hoca efendi kavuk yanıyor” da diyecek olsa hocanın tenbihi hilafına 

gitmiĢ olacağını bildiğinden güzel ve uzun bir cümle bulmak için hayli müddet 

düĢünür. 

Nihayet ayağa kalkar ve hocaya hitaben der: 

- Ey hâce-i bî-misâl, v'ey üstâd-ı zî-kemâl! Bu Ģâkird-i pür-ihmâl, Ģol 

vechile arz-ı hâl eyler ki; bu hikmetullahi teala müte'âl, nâr-ı mangaldan bir Ģerâre-i 

cevvâl sıçrayarak pertâb ile ser-i âliyyü‟l âlinizdeki kavuğu iĢgal eylemiĢtir. 

Cümle biter hoca iĢi anlar amma kavuğu da artık iĢe yaramayacak dereceye 

gelir. 

Çocuk Dünyası, I(3) 28 Mart 1329[10 Nisan 1913], s.7. 
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5.2.4. Ahmak Çocuk 

Vaktiyle zenginin biri ahmak oğluna ilm-i rimel okutmak arzu ederek bir 

hoca celp eder. Çocuk tahsilini tekmil ettikten sonra hocası pederine der ki: 

 - ĠĢte efendim! Mahdum beye ilm-i rimele dair bildiğim kaidelerin kâffesini 

öğrettim. ġimdiden sonra çocuğun istidat ve dirayetine aittir. Yani öğrettiğim kavaidi 

derece-i aklına göre tatbik eyler. 

Bunun üzerine peder mahdumunu celp ederek ve avcunun içine bir yüzük 

koyup elini yumarak der ki: 

- Oğlum, Ģu avcumun içindeki Ģey nedir? Bil bakalım? 

Çocuk: 

- “Bir kâğıda rimel dökerek” sizin avcunuzdaki Ģey madeniyattan bir Ģey. 

- Aferin oğlum. 

- Hem ortası da delik. 

- MaĢallah, maĢallah, dediğin gibi Ģimdi ne olduğunu söyle bakalım? 

Çocuk: 

- Madeniyattan ortası delik bir Ģey! ... Diyerek hayli düĢündükten sonra 

cevap verir. “Değirmen taĢı”. 

Çocuk Dünyası, I(5), 11 Nisan 1329 [10 Nisan 1913], s.3. 

5.2.5. Sınıfın En Tembeli 

Baba: 

- Oğlum sınıfınızın en tembeli kimdir? 

Oğul: 

- Bilmem babacığım. 

Baba: 

- Canım bilmez olur musun? Siz hepiniz yazar yahut okurken sırasında 

tembel tembel oturan, ötekilerini seyir eden kimdir? 

Oğul: 

- Ha! Bildim. Hoca efendi! 
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Çocuk Dünyası, I(1), 2 Kânunuevvel 1926, s.15. 

 

5.2.6. Otelde 

Garson kapıyı vuruyor: 

- Beyefendi saat beĢ treniyle gitmek isteyen siz miydiniz? 

- Evet. 

- O halde rahatça uyuyabilirsiniz. Tren hareket etti. 

Çocuk Dünyası, I(1), 2 Kânunuevvel 1926, s.15. 

 

5.2.7. Sakalın Çıkmasını Bekliyorum 

Kösenin biri bir gün bir berber dükkânına girer. Berbere kendisini tıraĢ 

etmesini söyler. Berber usturasını biledikten sonra kösenin baĢına geçer ve bekler.  

Köse sorar. 

- Ne bekliyorsun? 

Berber cevap verir: 

- Sakalının çıkmasını bekliyorum! 

Çocuk Dünyası, I(1), 2 Kânunuevvel 1926, s.15. 

5.2.8. İki Mektepli Arasında 

- Babam yüz lira vererek bir antikacıdan tam beĢ yüz senelik bir cetvel satın 

aldı. 

- BeĢ yüz senelik bir Ģey mi? Ben de en aĢağı iki bin senelik bir cetvel var. 

- Yok canım! 

- Evet, kerrat cetveli… 

Çocuk Dünyası, I(2), 9 Kânunuevvel 1926, s.15. 

5.2.9. Tamam Hesap 

Balıkhaneden dükkânlara balık taĢıyan bir arabacı bir gün arabasında bir 

balık buldu. Sahibini bilmediğinden alıp karakola götürdü.  
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Muavin: 

- Peki, dedi. Bırakınız. Eğer bir sene zarfında sahibi çıkmazsa gelip 

alırsınız! 

Çocuk Dünyası, I(2), 9 Kânunuevvel 1926, s.15. 

5.2.10. İyi Gelmemiş! 

Hasan akĢam evde diyordu ki: 

- Bugün hoca bir çocuğu sınıfta ıslık çaldığı için fena halde patakladı. Fakat 

beĢ para etmedi. 

Babası sordu: 

- Neden para etmedi? 

- Çünkü ağlarken ıslıktan on defa daha fazla patırtı yaptı. 

Çocuk Dünyası, I(2), 9 Kânunuevvel 1926, s.15. 

5.2.11. Vahşi Bir Hayvan 

Küçük Rıfat hayvanat bahçesini gezmeye gitmiĢti. Eve dönünce babası 

bütün hayvanları görüp görmediğini sordu. Rıfat cevap verdi: 

- Yalnız bir tanesini göremedim. Onu çok görmek isterdim. Muhakkak çok 

vahĢi ve yırtıcı bir hayvan olacak. Her tarafta ilanlarla haber verilmiĢti. 

Babası merakla sordu: 

- O hayvan nasıl ĢeymiĢ? 

- Her tarafta “Yankesicilerden kendinizi koruyunuz!” diye yazılıydı. Ama 

bakındım, bakındım. Hiçbir kafesin içinde göremedim. 

Çocuk Dünyası, I(3), 16 Kânunuevvel 1926, s.15. 

5.2.12. Yeri Kaybolmuş 

Ahmet ağlayarak salona girdi.  

- Baba, komĢunun oğlu kafama vurdu! 

- Nerene? Göster bakayım. 

Ahmet hıçkırarak Ģöyle söyledi: 
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- Yeri kayboldu. Sokaktan gelirken elimi kaybolmasın diye kapattım ama 

yok oldu. 

Çocuk Dünyası, I(3), 16 Kânunuevvel 1926, s.15. 

5.2.13. Hangi Yoldan? 

Naciye‟nin baĢı ağrıyordu. Doktor çağırdılar. Doktor ona bir hap vererek 

dedi ki: 

- Bu hap Ģimdi senin baĢ ağrını geçirir. Onu kolay kolay yutabilecek misin? 

Naciye cevap verdi: 

- Onu gayet kolay yutarım. Fakat içeri gittikten sonra baĢıma giden yolu 

nereden bulacak? 

Çocuk Dünyası, I(8), 20 Kânunusani 1927, s.14. 

5.2.14. Çiçekler Neden Büyür? 

Dün hoca efendi sınıfta sordu: 

- Çocuklar, içinizden biri bana çiçeklerin neden büyüdüklerini söyleyebilir 

mi? 

Arka sıradan bir çocuk ayağa kalktı: 

- Efendim zannederim ki kirli toprakların içinden çıkmak istiyorlar da… 

Çocuk Dünyası, I(8), 20 Kânunusani 1927, s.14. 

5.2.15. Ayakları Rahat Değilmiş 

Annesi sordu: 

- Bahar yeni ayakkabıların nasıl? 

- Ayakkabılar çok iyi anneciğim ama benim ayaklarım o kadar rahat değil! 

Çocuk Dünyası, I(8), 20 Kânunusani 1927, s.14. 

5.2.16. Kuşçu Dükkânında 

- Siz bana bu papağanın her iĢittiği sözü tekrar ettiğini söylemiĢtiniz. Nasıl 

oluyor da satın alalı altı ay olduğu halde daha bir kelime bile söylemiyor. 

- Bunda hayret edilecek bir Ģey yok. Çünkü bu papağan sağırdır. 
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Çocuk Dünyası, I(8), 20 Kânunusani 1927, s.14. 

5.2.17. Nasıl Açarlar? 

- Demek büyük balıklar zavallı küçük sardalyeleri yerler. Öyle mi? 

- Öyle ya kızım. 

Küçük Ümran bir dakika düĢündü: 

- Peki, ama sardalye kutularını nasıl açarlar? 

Çocuk Dünyası, I(8), 20 Kânunusani 1927, s.14. 

5.2.18. Canlarını Yakmıyormuş! 

Mini mini ġükran kedi yavrularını misafirlere göstermek için getiriyordu. 

Annesi dedi ki: 

- ġükran yavaĢ getir. Canlarını yakma! 

- Merak etme anneciğim, onları dikkatle kuyruklarından tutup getiriyorum. 

Çocuk Dünyası, I(8), 20 Kânunusani 1927, s.14. 

5.2.19. İnanmazsan! 

Yıldız: 

- Ben sana gökte kaç yıldız var söylerim. 

Oğuz: 

- Söyle bakalım. 

Yıldız: 

- On beĢ bin altı yüz elli 

Oğuz: 

- Amma da uyduruyorsun. Sana inanmam ki! 

Yıldız: 

- Öyleyse git de kendin say! 

Oğuz: 
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- ! ... 

Çocuk Dünyası, I(8), 20 Kânunusani 1927, s.14. 

5.2.20. Dişçide Kalmış! 

Muallim sınıfta sordu: 

- Ġclal, dün neden mektebe gelmediniz? 

Küçük Ġclal cevap verdi: 

- Efendim, çok diĢim ağrıyordu da… 

- Peki, kızım Ģimdi nasılsın? Hala diĢin ağrıyor mu? 

- Vallahi bilmem efendim. DiĢim diĢçide kaldı. 

Çocuk Dünyası, I(8), 20 Kânunusani 1927, s.14. 

5.2.21. Köşedeki Bakkaldan! 

Hoca çocuklara UĢak‟ın nerede olduğunu soruyordu. Fakat içlerinden hiç 

kimse cevap veremiyordu. Bunun üzerine dedi ki: 

- Nasıl? ġekerinizin nereden geldiğini bilmiyor musunuz? 

Arka sıradan bir çocuk ayağa kalktı: 

- Onu elbette biliriz efendim. Bizim köĢedeki bakkaldan alıyoruz. 

Çocuk Dünyası, I(8), 20 Kânunusani 1927, s.14. 

5.2.22. Başından Aşağı Geçmiş! 

Ayhan babasının yazıhanesinden bir mürekkep kalemiyle siyah mürekkebi 

alarak bir kâğıdın üstüne çizgiler çizmeye baĢladı. Annesi odaya girince onu 

mürekkebe batmıĢ bir halde buldu: 

- Ayhan! Ne yaptın? Mürekkebin içine girmiĢsin, dedi.  

Ayhan ciddiyetle cevap verdi: 

- Hayır anne! Mürekkep benim baĢımdan aĢağıya geçti.  

Emin olun ki annesi ikisinin de aynı manaya gittiğini anlayıncaya kadar 

biraz düĢündü. 

Çocuk Dünyası, I(8), 20 Kânunusani 1927, s.14. 
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5.2.23.  Hayırlı Dua 

Ġç sıkıcı bir adam bir gün komĢusuna der ki: 

- Ben sizin çok yakın komĢularınızdan biriyim. ġu derenin kenarındaki 

evlerden birinde oturuyorum.  

KomĢu Ģöyle söyler: 

- ĠnĢallah bir gün içine düĢersiniz! 

Çocuk Dünyası, I(13), 24 ġubat 1927, s.14. 

5.2.24. İnanmazsan Havluya Bak! 

Dadısı Türkan‟a dedi ki: 

- Sana söylediğim halde galiba yüzünü yıkamadın! 

- Vallahi yıkadım. Ġnanmazsan havluya bak! 

Dadısı havluya baktı. Havlu simsiyahtı. 

Çocuk Dünyası, I(14), 3 Mart 1927, s.10. 

5.2.25. Ev sahibi ile Müşteri Arasında 

- Bu evin nesine otuz lira istiyorsunuz? Bir manzarası bile yok. 

- Güzel manzarası mı yok? Ġstasyonu görmüyor musunuz? Yalnız bir sabah 

treni kaçıran müĢterileri seyretmek otuz lira eder. 

Çocuk Dünyası, I(26), 26 Mayıs 1927, s. 15. 

5.2.26. Süt Katmasını Unutmuş 

MüĢteri: 

- Oğlum ben sizden süt istemiĢtim. Sen su getirmiĢsin. Bu ne biçim iĢ? 

Sütçünün çırağı: 

- Affedersiniz efendim. Usta o kadar dalgınmıĢ ki süt katmasını unutmuĢ… 

Çocuk Dünyası, I(26), 26 Mayıs 1927, s. 15. 

5.2.27. Mahkûm 

Hȃkim: 

- Defol karĢımdan. Bir daha yüzünü görmeyeyim. 
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Mahkûm: 

- Peki, efendi. Bunu bana değil –jandarmaları göstererek- efendilere 

söyleyiniz. Bendeniz emrinize itaat etmeye hazırım. 

Çocuk Dünyası, I(26), 26 Mayıs 1927, s. 15. 

5.2.28. Kibrit 

- Oğlum kibrit aldın mı? 

- Evet anneciğim. 

- Bari iyi yanıyor mu? 

- Tabii. Hepsini tecrübe ettim. 

Çocuk Dünyası, I(29), 16 Haziran 1927, s.16. 

5.2.29. Hanım ile Uşak Arasında 

Hanım: 

- Çorbayı sofrada tabaklara koyarken misafirlerin üstüne dökme! 

UĢak: 

- Peki, hanımcığım. Fakat nereye dökeyim? 

Çocuk Dünyası, I(29), 16 Haziran 1927, s.16. 

 

5.2.30. Gözlük 

- Baba niçin gözlük takıyorsun? 

- Büyük görmek için yavrum. 

- Öyleyse benim pastamı verirken çıkar. 

Çocuk Dünyası, I(29), 16 Haziran 1927, s.16. 

5.2.31. İki Arkadaş Arasında 

- Sadık mendilin niçin düğümlü? 

- KardeĢim bir mektup verecekti. Postaya vermeyi unutmayayım diye böyle 

yaptım. 

- Peki, unutmadın mı? 
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- Hayır, kendisi vermeyi unuttu. 

Çocuk Dünyası, I(29), 16 Haziran 1927, s.16. 

5.2.32. Para Olmadığını Görünce 

Hâkim: 

- Bu cüzdanı çaldığına piĢman oldun mu? 

- Evet, içinde para olmadığını görünce… 

Çocuk Dünyası, I(29), 16 Haziran 1927, s.16. 

5.2.33. Ağaçlar 

Küçük Kaya sonbahar nihayetlerine doğru Erenköy‟de amcasının 

sayfiyesine gitmiĢti. Ağaçlarda bir tane bile yaprak yoktu. Yazın tatilde gittiği vakit 

bütün ağaçları yapraklarla dolu görünce amcasına Ģöyle söyledi: 

- Zavallı bahçıvanlar ağaçlara bu kadar yaprağı takıncaya kadar kim bilir ne 

çok yorulmuĢtur değil mi? 

Çocuk Dünyası, I(29), 16 Haziran 1927, s.16. 

5.3. Efsane 

5.3.1. Ateşin Zaptı 

Bundan pek çok zaman evvel insanlar hayvanların dilinden anlarken Koyut 

isminde bir köpek bir kabileye dost ve rehberdi. Bu kabilenin içinde çevik ayaklı, 

keskin gözlü bir çocuk vardı ki Koyut ile her gün ormanlarda dolaĢır, koĢardı. 

Kayaların oyuklarında elleriyle balık avlayan balıkçıları ve sivri taĢlarla ağaçların 

köklerini kazan kadınları seyrederlerdi. 

Bir gün kıĢ gelmiĢti. Çıplak adamların beyaz karlar içinde dolaĢtıklarını ve 

üĢüdükleri zaman titreye titreye karlar altındaki sefil kulübelerine girdiklerini bin 

türlü ızdırap içinde temaĢa ediyorlardı. Çocuk kendi kabilesinin bu sefalet halinden 

çok mükedder olmuĢtu.  

- Ben bu kadar kederlenecek bir Ģey göremiyorum, diyordu.  

- Fakat senin arkanda kalın tüylü bir kürk var. Hâlbuki bu zavallıların 

örtünecek bir Ģeyleri yok ki… 

- Öyleyse ava çıkalım. Onlara da birer kürk bulalım. 
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- Hayır. Ben ava falan gidemem. Zavallı kabilemi soğuğun Ģiddetinden 

koruyacak bir çare bulmalıyım. Bana yardım eder misin? Ey kabilemin en aziz dostu. 

Bunun üzerine Koyut birden fırladı. Yıldırım gibi koĢarak gözden kayboldu. 

Bir müddet sonra tekrar gelerek aranılan çareyi bulduğunu fakat bunun yapılmasının 

pek güç olacağını söyledi. Çocuk: 

- Bizim için hiçbir Ģey güç olmamalıdır, dedi. Bunun üzerine Koyut 

yanardağa giderek oradaki ateĢten bir parçasını kabileye getirmek lazım geldiğini 

söyledi. Genç çocuk sordu: 

- AteĢ ne demek sanki? 

- AteĢ çiçek gibi kırmızı bir Ģeydir. Mamafih asla çiçek değildir. Otların, 

ormanların arasında bir hayvan gibi harap ederek koĢar fakat asla hayvan değildir. O 

tehlikeli ve fenadır. Lakin aynı zamanda faydalı bir hizmeti vardır. Yalnız kendisine 

taĢlar arasında bir yatak yapmak ve ona yiyecek odun vermek lazımdır. Eğer böyle 

olursa soğuktan o kadar korkulamaz. Çocuk: 

- Öyleyse ben bu ateĢe malik olacağım, dedi.  

Ġlk önce kabileden yüz adam aldı. Sonra hep birlikte Koyut ile beraber 

yanardağa doğru yürümeye baĢladılar. Birinci günün sonuna doğru içlerinden en 

zayıf olanı seçerek yolun bir kenarına, beklemesini emir ederek bıraktılar. Ġkinci 

günün akĢamı geriye kalanların en zayıfını ayırarak yolun bir tarafında beklettiler. 

Böylece yüzüncü gün çocukla Koyut‟tan baĢka bir Ģey kalmadı.  

Ġkisi yüksek dağları, geniĢ yaylaları, büyük ormanları geçtiler. Nihayet 

yanar dağın dibinde akan bir nehir kenarına vardılar. Dağ tepesinde kalın bir duman 

tabakası olan bir mahruta benziyordu. Geceleyin ateĢten ruhlar dağın tepesinde raks 

ediyorlar ve eteğinden akan nehri kızıl akisleriyle sanki kana boyuyorlardı. Koyut 

çocuğa: 

- Sen burada kal, dedi. Ben gidip bir baĢ ateĢ alıp getireyim. Daima hazır 

bulun ki koĢa koĢa gelerek yorulduğum zaman ateĢi kurtarmak için bana yardım 

edebilesin. Çünkü ateĢten ruhlarını kovalayacaklar.  

Bunun üzerine Koyut bir yılan gibi tepeye doğru kaydı, gitti. AteĢten ruhlar 

onu öyle zayıf görünce aczine hükmederek eğlenmeye baĢladılar fakat akĢama doğru 

hepsi de dağın etrafındaki her günkü rakslarına baĢlarken Koyut yalnız ucu yanmıĢ 
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bir ateĢli odun çalarak bütün süratiyle koĢmaya baĢladı. AteĢten ruhlar iĢin farkına 

varınca arılar gibi vızlayarak her taraftan Koyut‟un arkasından saldırdılar. Fakat 

sadık köpek o kadar süratle koĢuyordu ki gecenin karanlığında elindeki kıvılcım 

saçan ateĢle bir kuyruklu yıldıza benziyordu. 

Çocuk onun yukarıdan aĢağıya yıldırım gibi indiğini gördü. Cesur hayvan 

gelir gelmez çocuk derhal elindeki ateĢi yakalayarak ok gibi fırladı. Bu süratle yolda 

gelirken bıraktığı birinci adama yaklaĢtı. Bu adam belini kırmıĢ ve ileriye doğru 

eğilmiĢ, tam koĢmaya hazır bir vaziyetteydi. Çocuğun elinden ateĢi kapar kapmaz 

yolda kendisini bekleyen ikinci adama doğru koĢmaya baĢladı. Böylece ateĢ parçası 

elden ele beyaz dağa kadar geçti, gitti. AteĢten ruhlar beyaz dağdan ileriye 

gidemedikleri için büsbütün kızıyorlar ve hırlıyorlardı. 

Artık beyaz dağdan ileriye yol rahattı. Orada birbirlerini hep bekleĢtiler ve 

sonra büyük bir zaferle memleketlerine vardılar. Orada ateĢe taĢtan bir yatak yaparak 

mümkün olduğu kadar çok yiyecek vermeye baĢladılar. Böylece bütün kabile ateĢin 

harareti karĢısında eski sefaletlerini unutuyorlardı.  

Genç çocuk yurdun “Büyük AteĢ Getiricisi” diye ad aldı. Artık o zamandan 

beri bu büyük ve Ģerefli ad evlat ve intikal ederek bu güne kadar geldi. Hiç Ģüphe 

etmeyiniz karilerim ki onlar için bu Ģeref kıyamete kadar devam edecektir. 

Çocuk Dünyası, II(75), 18 Eylül 1330 [1 Ekim 1914], s.5- 6. 

5.3.2. Karga ile Baykuş 

Pek eskiden kargalar beyazmıĢ. O zaman bir karga ile bir baykuĢ ahbap 

olur. Uzun uzun konuĢurlar. Karga kendi rengini beğenmediğini söyler. BaykuĢ da 

der ki: 

- Ben de keĢke sırtımda Ģöyle güzel benekler olaydı diyordum. 

Karga: 

- Öyle ya! Ben de öyle istiyorum. Hadi kandilden biraz kararmıĢ yağ alalım 

da sen beni boyarsın, ben seni boyarım.  

- Kuku maaav! Ne tuhaf olur değil mi? 

Eskimoların iglolarında bazen kandil taĢtan olmaz da topraktan olur. Bu da 

kullanıla kullanıla eskiyince dibinde birçok yağ bırakır. Eskimolar bu yağı alıp 
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çiğneme sakızı yaparlar.  

Bu sözleĢme üzerine karga baykuĢtan bir tüy koparır ve onu yağa batırır. 

BaykuĢun bütün vücuduna güzel siyah benekler yapar. O kadar iyi yapar ki baykuĢun 

adeta çirkinliği gider. Güzel bir kuĢ olur. 

ġimdi boyamak nöbeti baykuĢa gelir. O da karganın yaptığı gibi tüyü yağa 

batırıp benek yapmaya baĢlar. Evvela ufak yuvarlak öyle benekler yapar ki karganın 

pek ziyade hoĢuna gider. Baktıkça sevinir ve gururlanır. Lakin baykuĢ öyle biri birer 

benek yapmaya usanır. Daha yarıda iken tüyü bırakır ve kandili kapınca devirir. 

Ġçindeki siyah yağı karganın üstüne döker. 

Karga kendini öyle simsiyah olmuĢ görünce pek ziyade hiddetlenir ve 

silkinerek dallara, yapraklara sürünerek temizlenmeye çalıĢırsa da muvaffak olamaz. 

O siyah yağ üstüne yapıĢıp kalır. ĠĢte o zamandan beri kargalar böyle kapkara olmuĢ. 

Çocuk Dünyası, I(13), 24 ġubat 1927, s.7. 

5.3.3. İyi Hava Fena Hava 

Birçok zaman evvel Kutup Denizi kenarında iki Eskimo çocuğu evlerinden 

çıkıp uzak köye giderlerken gayet dehĢetli bir kasırgaya tutulur ve düĢmemek için 

birbirinin elinden tutarlar. Gide gide rüzgâr o kadar Ģiddetlenir ve o kadar çok kar 

yağar ki bir adım daha atamayacaklarını anlarlar. Evvela ĢaĢırıp birbirlerine sarılırlar. 

Rüzgârdan ve kardan gözlerini açamazlar. Bir dehĢetli sağanak gelir. Bunları kapınca 

bir küçük kar kulübesinden içeriye atar. Oh, ne ala diye sevinirler. Çünkü fırtınadan 

kurtuldular ve kuytu, sıcak bir yere sığındılar. 

Kulübede yalnız baĢına bir koca karı oturuyormuĢ. Merhametli bir kadın 

olduğundan bunları kabul etmiĢ. Oturunuz, dinleniniz, demiĢ. Önlerine biraz da 

yiyecek koyduktan sonra ben gidiyorum, sakın ne yapacak diye arkamdan bakmayın. 

Yoksa nâdam olursunuz, demiĢ. Parkasını giyip postunu temizlemeye mahsus taĢ 

bıçağı eline alarak kapıdan dıĢarıya çıkmıĢ.  

Eskimo kadınlarının biraz marangoz planyasına benzer bıçakları vardır ki 

hayvan pöstekilerini kürk yapmak için onunla kazırlar. Bunun ağzı çakmak taĢı gibi 

sert ve keskin bir taĢtır. ĠĢte bu koca karının alıp çıktığı bıçakta böyle bir Ģey. 

Çocuklar meraktan duramazlar. Kadın gittikten sonra büyüğü hadi gidip 

bakalım, der. Küçüğü ise korkar. Yok, yok diye mani olur. Hâlbuki büyüğü koca karı 
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o bıçakla ne yapacak ne olursa olsun mutlaka gidip görmeliyim diyerek ayağa kalkar. 

Küçüğü de razı eder. Ġkisi beraber kapıdan çıkıp bakarlar.  

Koca karı nereye gitti, ne yapıyor dersiniz? Çocuklar bir de bakarlar ki 

kadın gökyüzüne çıkmıĢ. Elindeki bıçakla bulutları kazıyor. Bunlar gelip bakıncaya 

kadar gökteki kara bulutların yarısını kazımıĢ. Kazıdığı yerlerde gök masmavi olmuĢ. 

Hâlbuki yarısı kalın kara bulut dolu. Koca karı bunların kendine baktığını görünce 

gökyüzünü bırakıp aĢağıya iner. Eve dönüp gelir. Çocuklar kadın giderken nasıl uslu 

uslu oturuyorlarsa yine öyle otururlar. Kadın belki bizi görmemiĢtir deyip hiç ses 

çıkarmazlar. Hâlbuki koca karı içeriye girince bağırarak der ki: 

- Sizi gidi çapkınlar sizi! Ne yaramaz Ģeylersiniz güya ben size gelin de 

arkamdan bakın dedim öyle mi? Eğer beni gözetlemeyeydiniz beni aĢağıya 

indirmeyeydiniz bütün bulutları bitirirdim. Artık hiç fırtına olmazdı. Ne çare ki böyle 

oldu. ġimdi bir daha gidip göğe çıkamam ve bulut kazıyamam. Bunun için hava bazı 

açık olur, bazı bulutlu. 

O zamandan beri bazı fırtınalı olur, bazı hava açılırmıĢ. Çünkü koca karı 

gökyüzünün ancak yarısını temizleye bilmiĢ. 

Çocuk Dünyası, I(14), 3 Mart 1927, s.7. 

5.3.4. Karga ile Gündüz 

Pek çok zaman evvel dünya henüz yaratılmıĢken Alaska‟da gündüz yani 

aydınlık yokmuĢ. Her yer daima karanlıkmıĢ. Oradaki ahali de ne yapsın? Hep 

karanlıkta yaĢarmıĢ. Bazen gündüz olmadı, hayır gece bitmedi diye münazara 

ederlermiĢ. Gündüz gece böyle birbirine karıĢmıĢ olduğu için halkın bir kısmı gece 

diye uyur, bir kısmı da gündüz oldu diye kalkıp çalıĢırmıĢ. Hâlbuki hakikatte her 

vakit karanlık olduğundan uyanık olanlar uyku vaktini uykuda olanlarda uyanma 

zamanını tayin edemezlermiĢ. 

Orada bir köyde bir karga varmıĢ. Köylü onu pek akıllı bir hayvan diye 

severmiĢ. Çünkü karga onlarla konuĢur, zeki olduğunu sözleriyle ispat edermiĢ. 

Bunun için köy halkı onu aralarına alırlarmıĢ. 

Sahihten karga cemaate çok Ģeyler anlatırmıĢ. Bundan evvel uzak 

memleketlere uzun seferler yaptığı için gördüğü ve yaptığı Ģeyleri bütün hikâye 

edermiĢ.  
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Alaska‟da gaz, elektrik falan yokmuĢ. Herkes geceleri evinde zeytinyağı 

gibi ayı balığı yağı yakıp onun ıĢığında otururmuĢ.. Bir akĢam karga pek kederli 

durur ve hiçbir söz söylemez. Acaba ne oldu? Diye taaccüp ederler. Onun düĢünceli 

durması herkese tasa olur. Çünkü neĢeli gönül açıcı bir arkadaĢ. Ġnsan o uzun 

gecelerde görüĢmek gülüĢmek istemez mi? Bunun için ne düĢünüyorsun? diye 

sorarlar. O da Ģu cevabı verir: 

- Size acıyorum. Hiç gündüzünüz yok. Aydınlığınız yok. 

Hepsi birden: 

- Gündüz dediğin Ģey nedir? Neye benzer? Biz bu ana kadar hiç böyle bir 

Ģey iĢitmedik. 

Karga: 

- Eğer bu memlekette gündüz olsa her tarafa gider, her Ģeyi görürsünüz. 

Hatta uzaklarda bir hayvanı bile fark edersiniz. 

Bu sözler onlara pek garip gelir. Aman bize Ģu gündüzü getirir misin? Diye 

kargaya yalvarırlar. 

Karga evvela ricalarını kabul etmez, der ki: 

- Gündüzün nerede olduğunu biliyorum. Ama oraya gitmek benim için pek 

güçtür. 

Bunun üzerine hepsi karganın baĢına üĢüĢerek aman o gündüz nerede ise 

bize biraz gidip getir diye yalvarıp yakardılar. Karga yine olmaz o aydınlığı ele 

geçirmek mümkün değildir, der. Hâlbuki herifler yakasını bırakmazlar, reis der ki: 

- Aman karga! Sen akıllı ve cesaretlisin. Yapamam diyorsun ama biz eminiz 

ki sen bu iĢi yaparsın.  

Nihayet karga dayanamaz: 

- Pekiyi öyleyse gideyim, diyerek ertesi gün yola çıkar. Tabii her taraf 

karanlık. Bereket versin ki fırtına yokmuĢ. Bütün ahali seyre çıkar. Karga 

Allahaısmarladık, deyip kanatlarını açar. Herkes uğurlar olsun diye bağırır. O da 

Ģarka doğru uçmaya baĢlar. Çünkü güneĢ Ģarktan doğar. Zulmet içinde uçar. Nihayet 

kanatları yorulur. Lakin o hiç durmayıp yine uçar. Günlerce böyle gittikten sonra 

nihayet gözü biraz görmeye baĢlar. Evvela hafif görür. Sonra gittikçe açılır. Akıbet 
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bütün yer, gök aydınlık olur. 

Dinlenmek için bir ağacın dalına konar. Bu aydınlık acaba nereden geliyor 

diye etrafa göz gezdirir. Nihayet görür ki yakın bir köyde kardan yapılmıĢ bir evden 

geliyor. 

O evde köyün reisi yahut muhtarı oturuyormuĢ. Onun pek güzel bir kızı 

varmıĢ. Kız ırmaktaki delikten yahut kuyudan su almak için her gün evden çıkarmıĢ. 

KıĢın her Ģey buz kesildiği için Eskimolar ancak böyle bir nehrin buzunu delip su 

tedarik edebilirler. Kız yine su almaya çıkar. Evin kapısında bir yere saklanır. Üstüne 

baĢına biraz toz toprak atıp Ģöyle bir efsun okumaya baĢlar: 

- Ya-Ka-Ti-, Ya-Ka-Ti-O 

Beni öylesine küçülte koy 

Ki tek bir zerrecik olayım ben 

Görmesin hiç kimse, gösterme sen 

Derken mini mini bir toz tanesi olur. Böyle deyip kapıya yakın bir yarığın 

içine girip güneĢin aydınlığında gizlenir ve kızı bekleyip durur. 

Kız ayı balığı derisinden tulumunu doldurup döner. Karga güneĢte uçuĢan 

bir zerre olduğu için kızın üstüne konar ve onunla beraber gündüz aydınlığının 

geldiği kapıdan içeriye girer. Evin içerisi pek aydınlık ve güneĢliymiĢ. Bir de bir 

kutup ayısının yeni pöstekisi üzerinde kara gözü sevimli bir küçük çocuk oynarmıĢ. 

Çocuğun denizaygırı diĢinden oyma birçok mini mini oyuncağı varmıĢ. 

Köpek, tilki, denizaygırı baĢı, eskimo kayığı gibi Ģeyler. Çocuk yine öyle diĢten 

yapılmıĢ kapaklı bir küçük kutuya bu oyuncakları dolduruyor, boĢaltıyormuĢ. Lakin 

çocuk o oyuncaklardan o kadar haz etmiyor gibi duruyormuĢ. 

Reisin kızı sudan dönüp içeriye girer. Çocuğu eğilip yerden alır. Bu esnada 

üstünden o küçük toz zerresi düĢer ve çocuğun kulağına girer. Böylece karga yerini 

bulur. Derken çocuk huysuzlanır. Bağırıp çağırmaya baĢlar. Reis der ki: 

- Ne istiyorsun yavrum? 

Karga hemen kulağına fısıldar: 

- Gündüzü iste, gündüzü iste! 

Çocuk gündüzü ister, reis kızına ver, der. Kız babasının av torbasının ham 
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deriden sırımını çözer ve üzeri resim dolu bir küçük tahta kutu çıkarır ki bu resimler 

reisin yaptığı büyük iĢleri gösteriyormuĢ. Kız bunun içinden parlayan bir yuvarlak 

çıkarıp çocuğa verir.. 

Çocuk bu yuvarlaktan pek ziyade hoĢlanır ve uzun müddet onunla oynar. 

Karga yuvarlağı ele geçirmek istediği için bir hile düĢünür. Çocuğun kulağına der ki: 

“Bir iplik iste de yuvarlağı bağla!” çocuk ister. Bulup verirler. Derken reis ile kızı 

dıĢarı çıkarlar. Kapı açık kalır. Karga böyle bir fırsat gözetleyip durduğu için kapıyı 

kapadıklarına pek ziyade sevinir. Çocuk oynaya oynaya kayığa yaklaĢır. Karga “Git, 

git. Kapıya doğru git. Yuvarlağı da çek.” Diye kulağına söyler. Çocuk emekleyip 

gider. Yuvarlağı da elinden bırakmaz. Gide gide karganın derisini gizlediği yere 

gelince kulağındaki toz tanesi çıkıp karga derisinin içine girer. Yine karga olur. 

Bunun üzerine karga hazretleri gagasıyla ipin ucundan yakaladığı gibi pırrrr… Uçar. 

Çocukta bir çığlıktır koparır. Bu feryadı duyan kız ile babası ve daha bütün köy halkı 

ne oldu diye koĢup gelirler. Bakarlar ki karga gündüzü alıp gökyüzüne çıkmıĢ. 

Gidiyor. Derhal yaylarını kapıp oklarını atarlar. Lakin hiç biri yetiĢtiremez bile. 

Nerede kaldı ki vuracak! Gözlerinin önünde çabucak kaybolur gider. 

Alaska‟ya yaklaĢınca gündüzün nasıl aydınlık yapacağını görmek için bir 

tecrübe etmek ister. Ġlk karanlık evin üstüne gelince bir parça koparıp atar. O parça 

köye düĢünce köy apaydınlık olur. Sonra uça uça hangi köyün üstüne gelirse aynı 

böyle yapar. Akıbet kendi köyüne gelir. Gündüzü küçük küçük parçalara ayırıp her 

tarafa saçar. Köylüler sevinerek kargayı alkıĢlarlar. O kadar sevinirler ki raks 

etmeye, türkü söylemeye baĢlarlar ve karganın Ģerefine bir ziyafet tertip ederler. 

Hâsılı gündüzü getirdiğinden dolayı karga hazretlerine nasıl teĢekkür ve mukabele 

edeceklerini bilmezler.  

Karga sonunda der ki: 

- Eğer büyük gündüzü getirebileydim, Alaska‟da kıĢın bile karanlık 

olmazdı. Lakin o kadar ağır ki ben kaldırıp getiremem. Köylü o günden beri kargayı 

Ģükür ve minnetle sever. Onu avlamayı günah sayıp hiç hatırına bile getirmez. 

Çocuk Dünyası, I(15), 10 Mart 1927, s.12- 13. 
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5.4. Destan  

4.1. Türk Serencamları- 1- Ergenekon- Bozkurt 

Fikri Bey her akĢam yemekten sonra bir köĢeye çekilir, gazete okur zevcesi 

Gülnaz Hanım dikiĢ dikerdi. Kızları Sevinç Hanım da haftada bir defa mektepten 

izinli geldikçe babasının kütüphanesinden bir kitap alır okurdu. Sevinç on iki 

yaĢlarında nur topu gibi güzel bir kızdı. Kendisi ne kadar güzelse ahlakı da o kadar 

güzeldi. Babasını annesini hiç üzmez sözlerini dinler, derslerine çalıĢırdı. 

Bir Cuma akĢamı Sevinç ġemsettin Sami Bey‟in Gave adlı tiyatrosunu eline 

geçirmiĢ, ertesi günü dersleri olmadığı için bu tiyatroyu okumayı kurmuĢ idi.  

Birdenbire okumasını bıraktı, aklına bir Ģey geldi. Bu okuduğu kitabın 

isminden bir Ģey anlayamamıĢtı. Nihayet babasına sormaya karar verdi. Fikri Bey‟in 

yanına sokularak: 

- Babacığım, Gave kimdir? Dedi. 

Fikri Bey kızının böyle meraklı suallerini daima beklerdi. Onun her Ģeyi 

bilmek, öğrenmek istediğini bilirdi. Onun için okumasını bıraktı. Dedi ki: 

- Kızım Gave eski zamanlarda Acemistan‟da hürriyetini kaybetmiĢ, 

düĢmanların eline geçmiĢti. DüĢman padiĢahının ismi “Dahhak” idi. Bu adam büyük 

bir yılana tapardı. Yerli ahaliyi kırıp azaltmak için her gün Acemlerden bir taze kız 

ile bir genç oğlan ister, bunların beyinlerini yılana yedirirdi. 

Bir gün sıra demirci Gave‟nin oğluyla kızına geldi, bu derece vahĢi bir 

zulme dayanamayan Gave deriden önlüğünü bir sırığa takarak ortaya atıldı. 

Oğullarını, kızlarını kaybetmiĢ veya edecek olan halk arkasına düĢtü. Gave Dahhak‟ı 

öldürerek Acemistan‟ı düĢman istilasından kurtardı. Bunun için Acemler Gave‟ye 

“Milletin Kurtarıcısı” adını verdiler ve önlüğünü elmaslar ve mücevherlerle 

bezeyerek milli sancak yaptılar. 

Bu hikâyeyi dinlemekte olan Gülnaz Hanım birdenbire söze karıĢtı, 

müteessir bir sesle kocasına: 

Zaten siz erkekler hep böyle yaparsınız, bize ya eski Yunanlıların, ya eski 

Ġranlıların masallarını anlatırsınız. Annelerimizden iĢittiğimiz, yahut Türk 

tarihlerinden okuduğumuz masallardan, destanlardan, hikâyelerden hiç haberiniz 

yok. Venüs‟ten bahsedersiniz, bizim “Dünya Güzelini” , “Ala Geyiği” hatırınıza bile 
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getirmezsiniz. Herkül‟ü tanırsınız “… Veli”nin adını bile iĢitmemiĢsiniz, “Gave”yi 

çocuklarınıza tanıtırsınız, Türk milletinin kurtarıcısı olan “Bozkurt”dan hiçbir söz 

söylemezsiniz. Yahudilerin “Arz… , Slavların “…bilirsiniz, Türklerin halkça maruf 

olan “Kızıl Elma”sından haberiniz bile yok, dedi. Sonra kızına dönerek: 

- Kızım babanın anlattığı hikâye Acemler baĢından geçmiĢ bir vakıa 

değildir. Bunun aslı bir Türk serencamıdır. Acemler bunu Türklerden alarak 

benimsemiĢlerdir. Necip Asım Bey‟in “Türk Tarihi” ni okumadan evvel, ben de bunu 

bilmezdim. Fakat onu okuduktan sonra iĢin ne olduğunu anladım. 

 Türklerin Ġlhan adlı bir hakanları vardı. Bunun zamanında Çinliler, 

Sibirya‟nın Ģimalindeki “Tonguz”lar, garpta ve cenuptaki Acemler ve Afganlarla 

birleĢerek “Türk Yurdu” na gizli baskın yaptılar. Tıpkı Ģimdi Balkan Devletleri‟nin 

yaptıkları gibi. 

Müdafaaya hazırlıkları olmayan Türkleri kadın, çocuk demeyerek hep 

boğazladılar. Yalnız “.. ve “Kayan” adlı iki Ģehzade ile iki kız kurtulabildiler. Bunlar 

dağlardan aĢarak yürüdüler. Altay Dağları arasında bir gizli yurda düĢtüler. Burada 

birçok ırmaklar, yemiĢ ağaçları, av hayvanları ve demir madenleri vardı. Türkler, 

burada dört yüz sene Robenson hayatı yaĢadılar. Hem yeniden çoğaldılar hem de 

yeniden bütün atlarıyla, silahlarıyla, ziraat, sanayi ve edebiyatıyla müstakil bir Türk 

medeniyeti yarattılar. Bu gizli yurda “Ergenekon” derler. “Ergene” dağ sırtı 

demektir, “kon” da konak manasınadır. Nihayet çoğala çoğala bu küçük dünyaya 

sığamadılar. DıĢarı çıkmak için dağlar yol vermiyordu. Dağların arkasında baĢka 

ülkeler, baĢka milletler olduğundan da haberleri yoktu.  

Bir gün “Bozkurt” adlı bir demirci tılsımlı bir mağara gördü. Oraya Ģimdiye 

kadar Ergenekonlulardan hiçbir kimse girememiĢti. Böyle insan ayağı değmemiĢ bir 

mağara içinde ocak, örs, çekiç gibi demir avadanlıkları buldu. 

Hemen ocağı yaktı, bir demir parçasını ocakta kızgın bir hale getirdi, örsün 

üzerine koydu, çekiçle vurdu. Vurur vurmaz hemen mağaranın dıĢ kapısı açıldı. 

Bunu gören demirci koĢtu, halka müjde verdi ve halkı toplayarak, Ergenekon‟dan 

çıkarttı. 

Türkler Ergenekon‟dan çıktıktan sonra tekrar cihangir bir millet olarak 

düĢmanlarından öçlerini aldılar. Ergenekon‟dan çıkılan güne “Yeni Gün” adı verildi 

ve Türk yılının baĢı sayıldı. Sonra Acemler buna “Nevruz” namını verdiler. 
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Bozkurt Türklerin kurtarıcısı olduğu için Türk sancağının tepesine altından 

bir kurt baĢı takılmak adet oldu. Bundan baĢka her yılbaĢı olan Yeni Gün‟de demir 

ayini yapmak kaide haline girdi. Hakan milli ocağın önüne gelir, bir demir parçasını 

kızdırır, örs üzerine koyarak çekiçle vururdu. Ondan sonra davullar çalınır, oyunlar 

oynanır, bayram yapılırdı. Hala bugün nazar değenlere günlük yakmak ve kurĢun 

dökmek âdeti buradan kalmıĢtır. Lohusalara ve çocuklara demir parçaları takılır. 

ĠĢte kızım görüyorsun ki Acemler Türklerin bir serencamını benimseyerek 

kendilerine milli bir destan haline koymuĢlar. Biz ise bunun kendi malımız olduğunu 

bilmeyerek baĢkalarınınmıĢ gibi öğreniyor ve herkese öğretiyoruz. Her Cuma akĢamı 

izinli olarak eve geldikçe sana Türklüğe dair milli masallardan birini nakil edeceğim. 

Çocuk Dünyası, I(8), 2 Mayıs 1329 [15 Mayıs 1913], s. 4- 6. 

5.5. Oyun ve Eğlence 

5.5.1.Yumurtadan Kuş 

Resimle anlatılmıĢtır. 

5.5.2.Aile Eğlencelerinden 

Sevgili dostlarım, size bu hafta eğlenceli olduğu kadar zor bir oyun 

gösteriyorum. Masrafsızca hemen her aile nezdinde tedariki mümkün olan bu oyun 

iki tane ĢiĢe tıpası mantardan baĢka bir Ģey değildir. ġekilde gördüğünüz gibi 

birisinin üstü diğerinin altına gelecek surette yan yana korsunuz. Artık eğlencenin 

esası hazırlanmıĢtır. ġimdi diğer iki resimde görüldüğü üzere bu iki mantarı iki 

parmak arasında tutabilmek kalıyor. Ben kendi hesabıma çok uğraĢtım. Biraz da siz 

uğraĢın bakalım. Muvaffak olabilecek misiniz? 

Çocuk Dünyası, I(30), 3 TeĢrinievvel 1329 [16 Ekim 1913], s.6. 

5.5.3.Aile Eğlencelerinden 

Size bu hafta yapması biraz uzun fakat eğlencesi güzel bir oyun 

gösteriyorum. Bunu hepiniz yapamayacaksınız fakat muvaffak olanlarınız pek güzel 

eğlenmiĢ olacaklar. Bu sütunlarda size göstereceğim oyunları evvela kendim yapmak 

âdetinde olduğumdan bunu da uğraĢarak yaptım ve muvaffakta oldum. Eğlence gayet 

basit… Bütün takımı ayrı ayrı dört numaraya kadar olan Ģekillerle gösterilmiĢtir. Bir 

numaralı Ģekil ortasındaki yarık vasıtasıyla iki numaralı Ģeklin iki ucundaki deliğe 

merbut olan üç numaralı tele geçirilmiĢtir. Dört numaralı halka ise bir ve iki numaralı 
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parçalar arasında serbestçe hareket edebilecek bir haldedir.  

Bu suretle birbirine geçirilen parçaların hepsi birden beĢinci Ģekildeki 

vaziyeti alır. Aletin ne suretle yapılacağına gelince: Ben mukavvadan yaptım. Pek 

güzel oldu. Yalnız çok dayanmadı, çabuk yırtıldı. Bittabi siz de teneke ve telden 

yaparsanız bunun için de içinizde eli her iĢe yatar maharetli olanlar pek çabuk 

muvaffak olurlar. Eğlenceyi yapıp hazırladıktan sonra asıl mesele ortadaki serbest 

halkayı oradan çıkarmaktadır. Bu da gayet kolay. Altı numaralı Ģekilde iĢte bunu 

gösteriyor. ġekle güzelce bakmak zannedersem sizi uzun tariflere müracaattan 

kurtarır. Çünkü resimde hepsi güzelce görülüyor. Artık oraya bakarak onu da baĢa 

çıkarırsınız. Haydi bakalım… Biraz da siz uğraĢın. Hem kendinize güzel bir eğlence 

tedarik etmiĢ hem de elinizi dimağınızın emrine hazır bulundurmaya alıĢmıĢ 

olursunuz. Çünkü sevimli dostlarım, Ģunu iyice hatırınıza yerleĢtiriniz ki dimağ 

vücudun her tarafına hükmedemezse o gibi insanlar felaketten hiçbir zaman 

kurtulamazlar. 

Çocuk Dünyası, I(32), 17 TeĢrinievvel 1329 [30 Ekim 1913], s.6- 7. 

5.4. Aile Eğlencelerinden  

Bu haftaki eğlencemiz gayet kolay. Sermayesi bir lambadır. Geceleyin 

ellerinizi lambanın ziyasına gösterildiği gibi tutarsanız duvarda Ģapkalı bir frenk baĢı 

meydana çıkar. Frenkin burnunun büyüyüp küçülmesi ise parmağınıza daha doğrusu 

keyfinize tabidir.  

Çocuk Dünyası, I(34),7 TeĢrin-i Sani 1329 [1914], s. 7. 

5.5.4. Hikâye Oyunu 

Avrupa‟da mektep çocuklarını en ziyade eğlendiren “Hikâye Oyunu” 

dedikleri Ģeydir. Bu oyunu oynayacaklar evvela bir yerde toplanıp halka gibi 

otururlar. Ġçlerinden biri eline bir kâğıt ile kurĢun kalem alıp kimin hikâyesi 

yazılacaksa haber verir. Mesela “Bir Haylaz Çocuğun Hikâyesi “ yazılacak.  

Ġptida kendisi bir satır yazar. Fakat yazdığını kimseye göstermeyip yalnız en 

son üç kelimesini gösterir. Sonra yanındaki efendi o üç kelimeyi görerek alt tarafına 

kendisi de bir satır yazar. O da yazdığı satırın yalnız son üç kelimesini üçüncü 

efendiye gösterir ve üçüncüde bir satır yazarak son üç kelimeyi yanındaki arkadaĢına 

gösterir. Bu suretle aynı kâğıda herkes üst tarafında bulunan efendinin yazdığı son üç 
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kelimeyi görerek bir satır dahi kendisi ilave ede ede hikâye tamam olur. Ancak 

cümlesi, diğerlerinin ne yazdığını bilemeyerek birer satır yazmıĢ oldukları için bu 

hikâye o kadar acayip bir Ģey olur ki hepsi birden okunduğu zaman dinleyenler 

gülmekten kırılırlar. 

Bu oyundan bir numune olmak üzere bir mektepte “Kapıcının Hikâyesi” ser 

levhası altında efendiler arasında yazılan hikâyeyi her efendinin yazdığı vecihle 

parça parça olarak yazıyoruz ki her parçanın kavis içine aldığımız son kelimeleri alt 

taraftaki arkadaĢlarına gösterdikleri kelimelerdir. 

Kapıcının Hikâyesi 

Birincinin yazdığı: Bizim kapıcı efendi gayet tiryaki ve hastalıklı bir adam 

olduğundan ( gece sabahlara kadar asla uyumaz.) 

Ġkincinin yazdığı: Uyuyacak olsa kapıdan girip çıkanları göremez. Girip 

çıkan çocukları isimleriyle (çağırmaktan mütelezziz olur.) 

Üçüncünün yazdığı: Fakat sesi güzel olmadığından çağırdığı Ģarkılardan 

yalnız kendisi mütelezziz olup baĢkaları ise (adeta nefret ederler.) 

Dördüncünün yazdığı: Evet nefret ederler. Zira kapıcı üstünün baĢının temiz 

olmasına dikkat etmediği gibi, fazla olarak enfiye dahi (çeker ki hiç iyi değildir.) 

BeĢincinin yazdığı: Geçen gün dahi kapıdan izin almadan geçmiĢ olan bir 

efendinin eteğinden çekeyim derken (yeni setresini yırtmıĢtı.) 

Altıncının yazdığı: ĠĢte böyle birbirinin setresini yırtan çocuklar, cezaya 

müstehâk olduklarından kapıcı dahi onları derhal mübaĢire ihbar eder… ilâh 

Gönderen: Sultanahmet‟ten 689 Fahrettin 

Çocuk Dünyası, I(48), 6 ġubat 1329 [19ġubat 1914], s. 10- 11. 

5.5.5. Pusula Oyunu 

Bu oyun yaz mevsiminde bir bahçe meydanında, kıĢ mevsiminde dahi 

mekteplerin teneffüs hanesinde oynanır. Malumdur ki pusula Ģark, garp, Ģimal ve 

cenuptan ibaret olan cihet-i erbaa-yı asliye ile Ģark-ı Ģimali, Ģark-ı cenubi, garb-ı 

Ģimali, ve garb-ı cenubiden ibaret olan cihet-ı erbaa-yı feriyyeyi gösterir.   

Bu cihetlerin birer isimleri daha vardır ki gemiciler o isimleri istimal 

ederler. ġarka; gün doğusu, garba; batı, Ģimale; yıldız, cenuba; kıble, Ģark-ı Ģimaliye; 
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poyraz, Ģark-ı cenubiye; keĢiĢleme, garb-ı Ģimaliye; karayel, garb-ı cenubiye; lodos 

derler. 

Evvela sekiz çocuk cihet-i erbaa-yı asliye ve cihet-i erbaa-yı feriyyeden 

birer tanesinin isimlerini alırlar. ġark garbın karĢısına, Ģimal dahi cenubun karĢısına 

geçip durdukları gibi cihet-i erbaa-yı feriyye dahi bunların ara yerlerindeki 

mevkilerini tutarlar. 

Bundan sonra diğer sekiz çocuk dahi rüzgârlardan birinin ismini alarak Ģu 

halde yıldız Ģimalin arka tarafında bulunur ve kıble cenubun ve gün doğusu Ģarkın ve 

batı dahi garbın arkasında bulunur. Poyraz, keĢiĢleme,  karayel ve lodos dahi cihet-i 

feriyye noktalarından kendi arkadaĢlarının arka tarafında bulunur. Demek oldu ki 

pusula teĢkil edildi. 

Bunların orta yerinde “gemi” olan çocuk bulunup “kaptan” olan çocuk ise 

hepsinin haricinde bulunur. ġimdi asıl matlup olan Ģey gemi olan gemi olan çocuğun 

kaptan tarafından iĢaret olunacak cihete dönmesi ve fırtına ne kadar çok olursa olsun 

o ciheti asla kaybetmemesidir. 

Bu oyunda fırtına ise pusulanın cihetlerini tayin eden çocukların 

karıĢmasıdır. Demek oluyor ki çocuklar ne kadar karıĢsa gemi daima kaptan 

tarafından iĢaret olunan cihete dönecektir. Fakat fırtına çıkıp da çocuklar karıĢtığı 

zaman kaptan “hava durdu, süt liman” dediği anda herkes kendi karĢılığını ve 

pusuladan kendi mevkiini fil- hal bulacaktır. Eğer gemi döneceği ciheti ĢaĢırır ve 

yahut pusulanın cihetleri yerlerini bulamayarak karıĢırsa bu dikkatsizliği edenlere 

oyun bittikten sonra kaptan ceza verecektir. Ceza ise; hata edenler, etmeyenleri 

arkalarına alıp, pusulanın dairesi kadar olan mesafeyi dolaĢtırmaktır. Bu oyun 

dikkatlice oynanırsa pek güzel bir oyun olur. ġimdi burada kaptanın vereceği 

kumandaları sayalım ki her kumanda verildikçe hâsıl olacak hareketlere dikkat 

olunsun. 

- Hazır ol! 

- Gemi ġarka! 

- Gemi garp cenubiye! 

- Gemi poyraza! 

- Gemi kıbleye! 
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- Gemi garp Ģimaliye! 

Kaptan bu kumandaları verdikçe gemi hep iĢaret olunan taraflara döner. 

Dikkat etmelidir ki kaptan cihetlerin gâh coğrafya isimlerini söylüyor, gâh gemici 

isimlerini söylüyor. 

Gemi olan çocuk buna dikkat etmezse yanılır. Hatta bazı kere kaptan gemiyi 

yanıltmak için gemi mesela cenuba dönmüĢ bulunduğu halde yine cenup demek olan 

“kıbleye” kumandasını verir. O zaman gemi hiç yerinden kımıldamayıp “vi ya!” 

derken dosdoğru gidiyorum demektir. Derken kaptan fırtına kumandasını verdiğinde 

pusulanın cihetlerini teĢkil eden çocuklar karmakarıĢık olarak yerlerini değiĢtirirler. 

Lakin kaptan “Süt liman” kumandasını verince bunlar bir anda pusulayı teĢkil 

etmelidirler. Bahusus pusulanın evvelki Ģekilde olması da lazım değildir. Mesela 

Ģimal ve yıldız evvelce teneffüs hanenin kapı cihetinde iken sonra pencere cihetine 

gelebilirler. Bu halde sair cihetler dahi Ģimale bakarak hemen kendi yerlerini 

bulacaktır. Zira pusulanın gösterdiği birinci cihet Ģimal ciheti olduğundan diğer 

cihetlerin kâffesi Ģimale bakarak kendi mevkilerini tayin edeceklerdir. Ġlk 

oynanmaya baĢladığı zaman çocuklar acemi olacağından biraz güçlük görünürse de 

oynayanlar öğrenip de maharetle icra eyledikleri zaman bu oyunun esir almaca ve 

hamam kızdı gibi ayak oyunlarında daha zevkli ve daha eğlenceli bir oyun olduğu 

görülür. Hele fırtına çıkıp da limana gelinceye kadar çocukların karıĢması üzerine 

geminin müteveccih olduğu noktayı kaybetmemek için fırıl fırıl dönmesi, mesela 

cenup cihetine edilse gerek cenup gerek kıble hep bir olduğundan gâh kıble olan 

çocuğu bir tarafta gâh cenup olan çocuğu diğer tarafta görerek dönecek ciheti dahi 

ĢaĢırıp kalması pek tuhaf, pek zevklidir. 

Bu oyunu oynayanlar hiç ses çıkarmayıp herkesin kulağı ve dikkati kaptanın 

ağzından çıkacak kumandalara münhasır olması en baĢlı Ģeraittendir. 

Gönderen: Sultanahmet‟ten 689 Fahrettin 

Çocuk Dünyası, I(49), 13 ġubat 1330 [26 ġubat 1914], s. 12- 13. 

5.5.6. Ev Eğlencelerinden 

Ġki elinizi burada görüldüğü gibi lambanın önüne tutarsanız Amerika‟nın 

yerli ahalisinden kırmızı derili bir insan baĢı çıkar. 

Tecrübesi pek kolay. 
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Çocuk Dünyası, I(49), 13 ġubat 1330 [26 ġubat 1914], s. 14. 

5.5.7. Gölge Oyunu /Eşek, Eşek ile Sahibi 

Yazısız. 

5.5.8. Gölge Oyunu/Ata Binen Jokey 

Yazısız. 

5.5.9. Eğlenceli Oyunlar 

Birkaç arkadaĢ toplandınız, oyun mu düĢünüyorsunuz? ġunları tecrübe 

ediniz. Eğleneceksiniz. 

- 1- 

Odanın bir ucuna bir sıra yastık diziniz. Yastıkların adedi oyuncuların 

adedinden bir tane eksik olacaktır.  

Bütün çocuklar odanın diğer ucuna gidecekler ve bir iĢaret verilince tek 

ayaküstünde sekerek birer yastık kapmaya koĢacaklardır. En son gelene tabii yastık 

kalmayacaktır. O çocuk oyundan çıkar. Bir yastık daha eksilterek oyuna devam 

ediniz. Böylece en sona kalan oyunu kazanır. Yere basan da oyundan çıkar. Tecrübe 

ediniz. Manzara hoĢ olacaktır. 

- 2- 

Bu oyun için bir tanesi müstesna olmak üzere bütün oyuncuların gözleri 

bağlanacaktır. Gözleri açık olan çocuk eline bir çıngırak alacaktır. Gözleri bağlı 

oyuncular çıngırak sesini takip ederek onu tutmaya çalıĢacaktır.  

Oyunun tatlı yeri birbirlerini tutmaya baĢlayınca meydana çıkar.  

Tam yakaladım diye bağırınca baĢka taraftan çıngırak sesi gelir.  

Hakikaten yakalayan çocuğun gözünü açarlar. Çıngırağı bu sefer o alır. 

Fakat emin olunuz yakalamak çok güçtür. 

Çocuk Dünyası, I(1), 2 Kânunuevvel 1926, s.15. 

5.5.10. Mektep Oyunları / Savurma Bol 

Savurma Bol iki çocukla oynanır.  

Oyun levazımı iki metre uzunluğunda ve dört santim kalınlığında düzgün 
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bir direk. Bir buçuk metre boyunda bir ip, ipin ucunda ağ torba içine konulmuĢ bir 

tenis topu. Her iki çocuğun tahtadan yapılmıĢ hafif tenis raketi gibi birer raketi. 

Bütün levazım bundan ibaret. 

Yer kazılarak direk sağlamca buraya dikilecek. Ġp direğin yukarı ucuna 

bağlanacak. Top tarafı aĢağıda olacak. ĠĢte bu kadar. 

Raket nasıl kullanılacak? 

Ġki oyuncu çocuktan her biri raketlerini ellerinde tutacak ve direğe yakın 

olarak karĢılıklı vaziyet alacaklardır. Hariçten bir efendi hakem olarak oyuna nezaret 

edecek. Bu efendi oyuncuları oyuna baĢlatacaktır. ġöyle ki: 

Hakem topu eliyle tutup “Hazır olunuz!” diye bağıracak. Bilahare topu 

döndürerek savuracak ve çekilecek. Etrafında bulunan iki oyuncu topa vurmaya 

baĢlayacaklardır. Oyuncunun biri elindeki raketle sağ tarafa vurup topu direğe 

sarmaya çalıĢacaktır. Öteki oyuncu da ona mukabele edip direğe top sardırmamaya 

ve bilakis sola ve mukabil tarafa sarmaya çalıĢacak. ĠĢte oyun bu suretle devam eder. 

Hangi taraf ipin ucunda bağlı olan topu direğe vuruĢlarıyla sarabilirse o taraf oyunu 

kazanmıĢ olur. Oyun da bu suretle biter. 

Çocuk Dünyası, I(2), 9 Kânunuevvel 1926, s.14. 

5.5.11. Fenni Eğlence 

Üç bardak alınız. Birincisini iyi suyla, ikincisini de çok tuzlu suyla 

doldurunuz. Üçüncüsüne gelince yarısına kadar iyi su koyunuz ve bardağın dibine 

kadar yetiĢen bir huni ile bardak doluncaya kadar çok tuzlu su dökünüz. Bu üçüncü 

ameliyat fevkalade dikkatle yapılmalıdır. Çünkü tuzlu su aĢağıda kalacak ve iyi su 

üst tabakayı iĢgal edecektir. 

ġimdi üç yumurta ile pekala arkadaĢlarınızı hayrete düĢürürsünüz. Birinci 

bardağa konan yumurta dibe gider. Çünkü sudan ağırdır. Ġkincisi suyun üstünde 

yüzer. Üçüncüsü de suyun ortasında kalır. 

Çocuk Dünyası, I(7), 13 Kânunusani 1927, s.15. 

5.5.12. Ufak Oyunlar 

1- Bir bardağı suyla doldurunuz. Bir de iğne alınız. ArkadaĢlarınıza iğneyi 

suyun üzerinde yüzdürmeyi söyleyiniz. Hepsi beyhude uğraĢtıktan sonra siz onlara 
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yapacağınızı söyleyiniz. 

Çok ince bir kâğıdı ıslatınız. Suyun üstüne koyunuz. Sonra da yavaĢça 

iğneyi kâğıdın üzerine bırakınız. Kâğıt batacak. Ġğne suyun üstünde kalacaktır.  

Bundan baĢka bir usul daha var. 

Ġğneyi, vazelin gibi iğnenin üzerinde durabilecek yağlara sürdükten sonra 

suyun yüzeyine bırakırsanız yine batmaz. 

2- Üstünde örtü olan bir masaya birkaç kitap koyunuz. Sonra arkadaĢlarınıza 

kitaplara dokunmadan onları kaldırmalarını söyleyiniz. ġaĢırtma basittir. Masa 

örtüsünün dört ucundan tutar, kitaplarla birlikte kaldırırsınız. 

Çocuk Dünyası, I(8), 20 Kânunusani 1927, s.14. 

5.5.13. Eğlenceli Oyunlar 

Dede Oyunu 

Çocuklar size bir dakikada yapılacak kolay fakat çok eğlenceli bir oyun: 

Ġçinizden biri dede olur ve o evde kalır. Bütün çocuklar dıĢarıya çıkarlar.  

Dede yere oturur ve dizlerinin üstüne ayaklarının görünmeyeceği bir tarzda 

bir örtü örter. 

Sonra ayakkabısının birini çıkartarak yarısını örtünün altına saklar. Bir 

kısmını da dıĢarıya çıkarır. ĠĢte Ģimdi oyun baĢlar. 

Oyuncular birer birer odaya girerler. Dede ilk girene: 

- Eğil bakayım, der. Elimi sık. O da olduktan sonra ayağımı sık.  

Çocukların birer birer ellerinde ayakkabıların kalması ve yüzlerinin hali çok 

tuhaf olacaktır. Emin olunuz çok güleceksiniz. 

Yemiş Oyunu 

Bu oyunu oynamak için çok çevik ve seri olmalısınız. 

Lazım olan tek Ģey bir tabak yahut ona benzer yuvarlak bir Ģeydir. 

Bunu bulduktan sonra bütün oyuncular birer yemiĢ ismi alırlar. Mesela 

portakal, muz, ayva, çilek, nar ilah… 

Bir halka olursunuz. Biriniz tabağı çevirerek bir yemiĢ adı söyler. Adın 
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sahibi tabak yere düĢmeden koĢup tutacaktır. Aksi takdirde oyundan çıkar. Eğer 

düĢmeden tutarsa ortaya geçer, tabağı o çevirir. Oyun böylece devam eder. (Siz 

ihtiyat olarak çinko tabakla oynarsınız.) 

Çocuk Dünyası, I(13), 24 ġubat 1927, s. 14. 

5.5.14. Oyunlar Şakalar 

Musiki Oyunu 

Size çok heyecanlı bir oyun! 

Annenize, kardeĢinize size piyano çalmasını söyleyiniz. Yahut gramofonu 

iĢletiniz. Keman da olur.  

Bütün oyuncuları tek sıra olarak yürütünüz. Bir ağızdan çalınan Ģarkının 

makamını söyleyiniz. Birden musiki durur. O vakit herkes bir yere oturacaktır. En 

son oturan oyundan çıkar. Tecrübe ediniz. Heyecanlı dakikalar geçireceksiniz. 

Çocuk Dünyası, I(14), 3 Mart 1927, s.10. 

5.5.15. Fenni Eğlence 

ArkadaĢınıza ellerinden birinde tek diğerinde çift olmak üzere herhangi bir 

Ģey tutmasını söyleyiniz. ArkadaĢınız tuttuktan sonra siz, sağ elindekini sol eli 

tekindekini, çift bir adede darp etmesini ve hâsıl darplar mecmuunu size söylemesini 

bildiriniz. Yekunden hangi elinde tek, hangi elinde çift olduğunu anlayabilirsiniz.  

Ġzahat: Eğer mecmu tek çıkarsa sağ elindeki tek, sol elindeki çifttir. 

Mecmuu çift çıkarsa sol elindeki tek, sağ elindeki çifttir. 

Çocuk Dünyası, I(24), 12 Mayıs 1927, s.15. 

5.5.16. Fenni Eğlence 

Ġki kiĢi sırayla birden yüze kadar saymaya baĢlar. Birisinin söylediği adede 

diğeri en aĢağı 1, en fazla 10, ilave edebilir. Mesela: birinci beĢ dediyse diğeri en 

aĢağı bir ilave ederek altı, en fazla on ilave ederek on beĢ diyebilir. Yani 6 ile 15 

arasında herhangi bir adedi söyleyebilir. Böyle devam ederek önce 100 adedini kim 

söyleyebilirse oyunu o kazanır.  

Ġzahat: Yüz adedini söyleyebilmek için 89‟u söylemiĢ olmak lazımdır. 

Çünkü 89‟u siz söylerseniz arkadaĢınız 90 ile 99 arasında bir adet söylemeye 

mecburdur. Siz de söylediği adedi 100‟e çıkarabilirsiniz. 89 söyleyebilmek için 78‟i, 
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67‟i, 56‟yı, 1‟i söylemek lazımdır. 1‟i söylemek için önce baĢlamak lazımdır. Eğer 

arkadaĢınız önce baĢlarsa fırsat bulur bulmaz bu rakamlardan birini söyler ve devam 

edersiniz. 

Çocuk Dünyası, I(25), 19 Mayıs 1927, s.13. 

 

5.6. Takvim Törenleri 

5.6.1. Hızır İlyas Bayramı 

Nisan ayının 23. günü ruz-ı hızır baĢlar. O gün ekseri memleketlerde mektep 

çocukları muallimleri ile birlikte sahraya giderler. Bundan on beĢ, on yedi sene evvel 

ol böyle bir günde bizde arkadaĢlarımızla birlikte sahraya gitmiĢ idik. 

Sabah namazında mektebe toplandık. Hepimizin yanında bir çıkı içinde 

yiyeceğimiz bulunuyordu. GüneĢ doğarken tabur olduk, yola düzüldük. Gideceğimiz 

yer “Topan Dağ” idi. Bu dağ bir ova ortasında tostoparlak bir ufacık tepe olduğundan 

“Topan Dağ” demek pek münasipti. Topan Dağ‟da ne yaptık? Diye sorarsanız size 

cevabı vereyim: Evvela acıkmıĢ olduğumuzdan sabah yemeklerimizi yedik. Sonra 

top, koĢmaca, çelik çomak, birdirbir, atlamaca gibi oyunların hepsini oynadık. Öğle 

vakti, hepimiz çayda abdest alıp namaz kıldık. Bizimle namaz kılan birçok 

köylülerde vardı.  

Namazdan sonra bir köylü bize kestane ziyafeti çekti. Büyük bir ateĢ 

yaktılar. Ġki çuval kestaneyi bu ateĢin koru üstüne döktüler. Arasında yarılmamıĢ 

kestaneler tabanca gibi patlardı. 

AkĢamüstü ikindi namazını da kıldıktan sonra birinci muallim uzun bir dua 

okudu, hepimiz “Âmin” dedik. Köylülerde diz çökerek “Âmin!” diyorlardı. 

Eve avdet ettiğimiz zaman artık ortalık kararmıĢ, biz de pek ziyade 

yorulmuĢtuk. 

Çocuk Dünyası, I(2), 21 Mart 1329 [3 Nisan 1913], s.7. 
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6. SONUÇ 

 

Bu çalıĢmamızda II. MeĢrutiyet‟in ilanından sonra 14 Mart 1329 [27 Mart 

1913]‟da yayın hayatına baĢlayan ve Cumhuriyet‟in ilanından sonra da yayınını 

devam ettiren Çocuk Dünyası adlı derginin harf inkılabına kadar yayımlanmıĢ olan 

eski harfli 124 sayısı halk edebiyatı ve folklor ürünleri açısından incelenmeye 

çalıĢılmıĢ ve dizini yapılmıĢtır. Ġncelememiz sonucunda elde ettiğimiz sonuçları 

Ģöyle değerlendirebiliriz: 

Çocuk Dünyası dergisi, yayınlandığı dönemde çocukların ruhi, hissi ve 

okuma ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla yayın yapan bir eğitim, kültür ve fikir 

dergisidir. 1918 yılında Muallim Ahmet Halit yönetimine geçecek olan Çocuk 

Dünyası, 1913„te Tevfik Nureddin tarafından “Çocukların Fikirlerinin Açılmasına 

Çalışır ve Haftada Bir Çıkar Milli Mecmuadır” baĢlık altı sloganı ile yayımlanmıĢtır. 

Dergi, Türk Yurdu Cemiyeti‟nin çatısı altında, Ġttihat ve Terakki‟ye yakın olan 

aydınlar tarafından, çocuklara yönelik olarak çıkartılmıĢtır. Nitekim derginin yazar 

kadrosu incelendiğinde belli bir fikir ve düĢünce etrafında toplanan kiĢilerce 

yayınlanmıĢ olduğu görülmektedir. Bu bağlamda Çocuk Dünyası‟nda Ġttihat ve 

Terakki Partisi‟nin gerçekleĢtirmeyi hedeflediği kültürel değiĢim programına destek 

verecek türden halk edebiyatı metinlerinin yayınlandığını söylemek mümkündür. 

Çocuk Dünyası, dergisi nitelikli metinlere yer vermesi, eğitici ve öğretici 

olması bakımından çocuk edebiyatı dergisidir. Dergi sayfalarında dönemin basın, 

siyaset ve edebiyat dünyasının önemli isimleri de çocuklar için eserler ortaya 

koymuĢtur. Ziya Gökalp, Ali Ulvi, Mehmet Emin, Aka Gündüz, YaĢar Nabi, Yusuf 

Ziya, Halide Nusret, Mahmut Yesari, Abdullah Ziya gibi devrin önde gelen 

aydınlarının Ģiirlerinin ve hikâyelerinin dergide yer alması, dönemin yazar ve 

Ģairlerinin çocuk edebiyatı ile yakından ilgilendiğini göstermekte ve Çocuk 

Dünyası‟nın edebiyat tarihimiz açısından önemini arttırmaktadır.  

Çocuk Dünyası, I. Dünya SavaĢı‟nın getirdiği maddi problemler, kâğıt 

sıkıntısı, çalıĢanların askere alınması gibi siyasi ve sosyal sebeplerle belli 

dönemlerde yayınına ara vermiĢ olsa da çağdaĢlarına göre en uzun soluklu yayın 

hayatına sahip olan çocuk dergisidir. 

Çocuk Dünyası dergisinde halk edebiyatı türlerinden masal, bilmece, fıkra, 
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efsane ve destan; çocuk folkloruyla ilgili olarak da oyun ve eğlence metinleri 

yayınlanmıĢtır. Bir gezi yazısında da bahar bayramı olarak kutlanan Hıdrellez ile 

ilgili inanıĢ ve uygulamalardan bahsedilmiĢtir.  

Dergide halk edebiyatı türlerden masal ve bilmece diğer türlere oranla daha 

yoğun bir Ģekilde yer almıĢtır. Masalların diğer türlere göre daha fazla yer almasının 

iki sebebi vardır. Bunlardan birincisi derginin ilk sayısında ifade ettiği gibi 

masallardan özellikle de “milli masallardan” istifade edeceğini yayın politikası 

olarak kabul etmesidir. Ġkincisi ise okurlar için “Masal ve Bilmece Müsabakaları” 

düzenlenmesi ve bu müsabakalar aracılığıyla okurlara çeĢitli ödüller vaat edilmesidir. 

Bu durum okurlar tarafından bu iki türe olan ilgiyi arttırmıĢtır. 

Çocuk Dünyası‟nda masal müsabakası üç kez düzenlenmiĢtir. Bu 

müsabakalardan birincisi derginin Tevfik Nurettin yönetiminde çıktığı 2. sayıda; 

ikincisi Ahmet Halit yönetiminde çıktığı 86. sayıda; üçüncüsü ise yine Ahmet Halit 

yönetimindeki Cumhuriyet‟in ilanından sonra yayınlanan 12. sayıda okurlara 

duyurulmuĢtur. Her üç yarıĢmada da okurlardan istenilen Ģartlar aynıdır. Bu Ģartlar; 

masalın iĢitildiği Ģekilde yazılması, saf ve akıcı bir dil kullanılması, daha önce 

neĢredilmemiĢ olması, masalı gönderen kiĢinin isim ve adresinin net bir Ģekilde 

belirtilmesidir. Derginin yayınladığı dönem göz önüne alındığında derleme tekniği 

açısından bu Ģartların oldukça hassas olduğu söylenebilir. Buna ilaveten yayımcıların 

dergiye gönderilen masalların daha önce neĢredilmemiĢ olması Ģartını koymaları, 

ellerine geçen folklor malzemesinin geliĢigüzel basılmadığını da göstermektedir. 

Dolayısıyla Çocuk Dünyası‟nda açılan masal ve bilmece müsabakaları hem 

okuyucuları sözlü gelenekteki halk edebiyatı ürünlerini toplamaya teĢvik etmiĢ hem 

de toplanan bu ürünler dergi aracığı ile yayımlanmıĢ ve korunmuĢtur. 

Çocuk Dünyası‟nda masal metinleri yayınlanırken metin baĢlıklarının 

altında Milli Masal, Çeviri Masal, Hayvan Masalı, Tekrarlı Masal Ģeklinde alt/yan 

baĢlıklar kullanılmıĢtır. Derginin yayın tarihini ve Anti Aarne‟nin Fin masal tipleri 

kataloğunu 1910 yılında hazırladığını göz önüne aldığımızda o yıllarda yurdumuzda 

masal incelemelerinin Avrupa‟daki Ģeklinden haberdar olunamayacağı açıktır. Ancak 

söz konusu baĢlıklarda hafife alınmamalıdır. Zira milli masal baĢlığı ile yayınlanan 

masallar, derginin açtığı masal müsabakaları sonucunda dergi okurları tarafından 

derlenerek yazıya geçirilip gönderilen ve yayınlanan masallardır. Çeviri masal ise 

Alman, Danimarka, Fransız, Ġngiliz, Yunan, Ġran, Hint, Ġspanyol ve Japon 
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edebiyatlarından çevirisi yapılan masallardır. Söz konusu masallar bazen “Grimm 

Hikâyelerinden Naklen”, “Japon Hikâyesi”, “Andersen‟den/Hans Andersen‟den”, 

“Arap Masallarından”, “Çin Çocuk Edebiyatından” “Acem Masalı” gibi alt 

baĢlıklarla, bazense “Fransızcadan”, “Ġspanyolcadan” gibi ülke isimleri verilerek 

yayınlanmıĢtır. Dergide milli masal ve çeviri masal baĢlığı ile yayınlanan masallar 

Anti Aaerne kataloğuna göre “Asıl Halk Masalları” baĢlığı altında sınıflandırılan 

anlatılardır. Hayvan masalları ise hem çeviri hem de derleme yoluyla dergide 

yayınlanan ve Anti Aaerne‟nin kataloğunda “Hayvan Masalları” baĢlığı altında 

tasnif edilenlerdir. Tekrarlı Masal ise Aarne‟nin öğrencisi Stith Thompson‟un masal 

tip kataloğundaki “IV. Formulle BaĢlayan Masallar” sınıflaması altında verdiği 

“Zincirlemeli Masallar” baĢlığına dâhil olan anlatılardır.  

Çocuk Dünyası‟nda masallar “Of Lalanın Hikâyesi”, “Bir Kurdun Hikâyesi” 

gibi zaman zaman hikâye olarak da adlandırılmıĢtır. Bu durum da bize henüz masal 

ve hikâye arasındaki çizginin net olmadığını düĢündürmektedir. 

Çocuk Dünyası‟nın eski harfi 124 sayısında yayımlanan efsane metni sayısı 

dörttür. Bunlardan bir tanesi efsane baĢlığı altında, diğer üçü ise masal baĢlığı altında 

verilmiĢtir. Bu bağlamda dönem itibariyle masal ve efsane arasındaki ayrımın da net 

olmadığı, bugünkü anlayıĢımızdan farklı olduğu söylenilebilir. 

Çocuk Dünyası‟nın 14 Mart 1329-9 Kânunusani 1335 tarihleri arasında 

yayınlanan ilk 96 sayısında toplam 4 fıkra metni yayımlanmıĢ ve bu metinler 

“Latife” baĢlığı altında verilmiĢtir. Söz konusu fıkralardaki çatıĢma öğretmen- 

öğrenci arasındadır. 2 Kânunuevvel 1926-19 Mayıs 1927 tarihleri arsında yayınlanan 

30 sayısında ise toplam 29 fıkra metni yer almıĢ ve bu metinler “ġakalar” baĢlığı 

altında yayınlanmıĢtır. Çocuk Dünyası dergisinde incelememize konu olan 33 fıkra 

metni Dursun Yıldırım‟ın yapmıĢ olduğu tasnif esas alınarak değerlendirildiğinde 

“Gündelik Fıkra Tipleri” grubuna dâhil olmaktadır ve bu fıkraların iĢlevi; okurları 

eğlendirmek, eğlendirirken düĢündürmek ve istenmeyen tutum ve davranıĢları 

eleĢtirmektir. 

Çocuk Dünyası‟nda incelememize konu olan sayılarında 157 bilmece metni 

yayımlanmıĢtır. Bu bilmecelerin iĢlevi çocukların zekâlarını ve soru çözme 

kabiliyetlerini geliĢtirmek, düĢündürmek, eğlenceli vakitler geçirmelerini 

sağlamaktır.  
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Çocuk Dünyası‟nda yer alan oyun ve eğlenceler çocukların algı, dikkat, 

problem çözme, hayal gücü, dil geliĢimi, okuma-yazma gibi zihinsel faaliyetleri ile 

fiziksel becerilerini geliĢtirmeye yönelik eğlencelerdir. Bununla birlikte Musiki 

Oyunu ve Yastık Oyunu günümüzde oynanmakta olan Sandalye Kapmaca oyununun 

varyantlarıdır. Dolayısıyla bu oyunlarda kültürümüzün devamlılığından söz etmek 

mümkündür.   

Son olarak Çocuk Dünyası‟nın içeriğinde yer alan halk edebiyatı ve folklor 

ürünleri milli ve manevi değerlerin çocuklara aktarılmasında bir vasıta olmuĢ, 

böylelikle kültürel belleğin canlı tutulmasını sağlamıĢtır. Dergide derleme masal ve 

bilmece metinlerinin yayınlanması onu önemli kılan özelliklerinden birisidir. 

Dolayısıyla dergi sadece çocukları eğlendiren ve eğitim iĢlevi ön planda olan bir 

dergi değil aynı zamanda halk edebiyatımız açısından da bir kaynaktır.  
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EKLER 

 

Ek 1: Çocuk Dünyası dergisinin Tevfik Nurettin döneminde yayın hayatına 

baĢlayan 14 Mart 1329 [27 Mart 1913] tarihli ilk sayısının kapak resmi. 

 

 

 

 

Ek 2: Çocuk Dünyası dergisinin 9 Mayıs 1334 [9 Mayıs 1918]  Ahmet Halit 

döneminde yayınlanan 80/1 sayısının kapak resmi.  
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 Ek 3: Çocuk Dünyası dergisinin Cumhuriyet‟in ilanından sonra tekrar yayın 

hayatına döndüğü 2 Kânunuevvel 1926 tarihinde, Muallim Ahmet Halit yönetiminde 

yayınlanan ilk sayısının kapak resmi. 

 

 

Ek 4: 1 Ağustos 1334 [1 Ağustos 1918] tarihli sayıdan. Zincirlemeli masal 

örneği.
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Ek 5: 28 Mart 1329 [10 Nisan 1913] tarihli sayıdan. Asıl halk masalı ve 

hayvan masalı örneği. 

 

 

  

Ek 6: 6 Haziran 1329 [19 Haziran 1913] tarihli sayıdan.  Bilmeceler.
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Ek 7: 24 ġubat 1927 tarihli sayıdan. Masal baĢlığı ile yayımlanmıĢ etiyolojik 

efsane örneği. 

 

 

Ek 8: 11 Nisan 1329 [10 Nisan 1913] tarihli sayıdan. Latife baĢlığı altında 

yayımlanan bir fıkra örneği.
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