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İlhan Yüce

Sakın büyümeyin çocuklar diyeceğim, ama biliyorum 

hiçbiriniz beni dinlemeyeceksiniz. Oysa ben büyüdüm de 

ne oldu? Çanakkale’de 51 yaşındaydım 2000’de. Çocuklara 

masallar yazdım. Dünyamız üstüne, ülkemiz üstüne 

yazılar yazdım. İnsan ve insanlık üstüne, kediler ve 

köpekler üstüne, taş üstüne, toprak üstüne, yaprak üstüne 

yazılar yazdım. Çocukluğumdan bu yana, dünya biraz 

daha kirlendi yine de. Denizlerimiz, havamız, suyumuz 

kirlendi. Bize bin türlü yiyecek sunan toprak ana kirlendi. 

Bir zamanlar pamuk yığınları gibi gökyüzünde akıp giden 

bulutlar kirlendi. Kim kirletti? Ben kirletmedim... Azgın 

dalgalarla boğuşarak halının üstünde ilerleyen portakal 

sandalları batmadan limana varsın çocuklar. Kimse 

ekmeksiz, portakalsız ve dondurmasız kalmasın...

Yazarın yayınevimizden çıkan diğer kitapları: 

MASALLAR ÇİÇEK AÇTI, OZONU TURNALAR MI DELDİ GAGALARIYLA!,

TELLİ HOROZUN ÖYKÜSÜ

sandal sandal portakal.indd   4 17/03/17   09:45



içindekiler

Büyük Horoz,  9

 Gluk Gluk Baba Hindi ile Şakacılar, 46

Süslü Tavuklar Kümesi, 80

SANDAL SANDAL
PORTAKAL





7

Sandal Sandal Portakal

Portakalý soyar, kabuklarýný sandal yapar dým.

Sonra bu sandallara portakal dilimlerini yükleyip 

“küt küt küt” diye motor sesi çýkararak halý nýn üstün

de yürütür, “Üç sandal portakal yola çýk tý, sana geli

yor Evrim,” derdim.

Kýzým, uzandýðý divandan baþýný kaldýrýr, aman  

sýz dalgalarla boðuþarak halýnýn üstünde iler lemeye 

çalýþan portakal sandallarýna ba  kar dý.

Daha çok yemesi, iyi beslenmesi dileðimiz di. O 

da bu soytarýlýklarýmýzý karþýlýksýz bý  rak maz, üç san

dal portakalý bir oturuþta bitirirdi.

Her gece masal anlatýrdým ona. Ancak topu topu 

bir  kaç masalýmýz vardý. O da içlerinden hep birini, 

ayný masalý dinlemeyi yeðlerdi. Be  nim uy  durduðum, 

anlattýkça günden güne ge  liþ  tirdiðim, þiddete ve kav 

gaya karþý bir sevgi ma  salýydý bu, adý da Büyük Ho-
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roz’du. Onu dinle meden uyu maz dý. Býkýp usanmadan 

yýllarca Bü  yük Horoz masa lýný dinledi, onunla büyü

dü.

Kýzým artýk büyüdü.

Ben de masallarýmýzý yazdým.

Tüm çocuklara okunsun ya da onlar kendileri 

okusunlar diye.

Ýþte Büyük Horoz. Onun ardýndan Gluk Gluk Baba 

Hindi ve Þakacýlar Masalý. Sonra da Süslü Tavuklar 

Kümesi. Üç masal.

Ýlhan Yüce

Þubat 2001
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Büyük Horoz

Çam, meþe, kayýn, gürgen, kestane ve birçok tür

den aðaçla kaplý bir ormanýn kýyýsýnda, renk renk çi

çeklerle bezeli bir çayýrlýk, bu ça  yýr  lýðýn yanýnda da 

gü  zel mi güzel bir kümes varmýþ. Bu kümeste, kýr 

mý  zý, beyaz, siyah ya da karýþýk renkli tavuklar, ho

rozlar, piliçler, top top yumuþacýk civcivler yaþarmýþ. 

Horozlarýn içinde öyle bir horoz varmýþ ki, ötekilerin 

hepsinden çok iriymiþ, bu yüzden de ona “Büyük Ho

roz” derlermiþ.

Büyük Horoz’da tay gibi bir boy, kocaman bir baþ, 

tepesinde kýrmýzý, kocaman bir ibik, sivri, güçlü bir 

gaga, kartal kanadý gibi büyük ka  natlar, iri mi iri bir 

beden, bu bedene uygun kalýn bacaklar, bu bacaklar

da da sivri birer mah muz varmýþ. Tüylerinin her yaný 

kýrmýzý, yalnýz kanatlarýnýn ucu siyahmýþ.

Kýrmýzý tüyleri güneþte pýrýl pýrýl parlayan Büyük 
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Horoz, tepesindeki kocaman ibiðini bir bu yana, bir o 

yana devire devire çalýmla yü  rür  müþ. Ara sýra, yiye  cek 

bir þey bulmuþ gibi yerden bir çöp alýr, kalýn sesiyle 

“gýt gýt gýt” der, koþup gelen tavuklardan birinin çev

resinde bir kanadýný yere sürterek çalýmla döner, son

ra da büyük kanatlarýný “pat pat pat” vurarak, “Üürü

üüüüüüü!” diye ötermiþ. Büyük Horoz’un böyle her 

ötüþünde kümesin içi çýn çýn çýnlar, yerden kalkan toz 

ve tüyden göz gözü görmez olur, öteki tavuklar, ho

rozlar köþe bucak kaçýþýrlarmýþ.

Ama bir þey yapmazmýþ onlara Büyük Ho  roz. O 

kartal kanatlarýnýn “pat pat pat” vuruluþu, ötüþün 

çýnlayýþý biraz korkutucu gelse de, daha çok güven 

ve  riciymiþ. Özverili hayvanlarmýþ ho rozlar. Kendileri 

yemez yedirirler, içmez içi rirlermiþ. Onurlu, biraz da 

gururluymuþlar.

Büyük Horoz önceleri boyuyla bosuyla, tüy  le  ri  

nin rengi ve parlaklýðýyla, ibiðinin gü  zel li ðiyle övü 

nürmüþ. Sonralarý, övündüðü bu özelliklere, ga  ga 

sýnýn ve mahmuzlarýnýn sivriliðini de eklemeye baþ 

lamýþ. Bunda Büyük Horoz’un da pek suçu yok  muþ 

as  lýnda. Çünkü en pasaklý, en çelimsiz, en kýy  tý 

rýk   horozlar bile, tüylerinin güzellikleri yanýnda, ga 

ga    larýnýn ve mah muzla rýnýn sivriliðiyle övünmekten 

geri kalmazlar mýþ. Tüylerinin rengi kirden gözükme

yen, ibi ði nin bir bölümü kopuk, mahmuzlarýnýn biri 

kýrýk horozlarýn kasým kasým kasýlarak yürümesi on 
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larý gülünçleþtirse de, böyle davranmaktan kendileri

ni alamazlarmýþ. Eh, en uyuz horozlar bile böylesine 

övünürlerse, bunu en çok hak eden Büyük Horoz ne

den övünmesin?

Bu övünmeler onlarýn baþýna ne gibi iþler açar bi

linmez. Kimileri bundan hiç de hoþnut de   ðilmiþ zaten.

“Tüylerinin parlaklýðýyla, ibiðinin güzelli ðiyle 

övünmek neyse de, gagasýnýn ve mah muz larý nýn siv    ri  

liðiyle övünmek iyi sonuçlar do  ðurmaz,” di yor lar  mýþ.

Yamuk Gaga diye de ufak tefek bir horoz varmýþ 

kümeste. Büyük Horoz kabara kabara do laþýrken, Ya 

muk Gaga dalkavukça yanýna ge  lir, “Bugün yine çok 

yakýþýklýsýnýz Büyük Ho  roz,” der  miþ. “Þu görkem   

li ibiðe bakýn! Nar gi  bi de ký  za  rý  yor. Ya þu güçlü ga

ganýz! Hele þu hançer gibi mah  muzlarýnýz yok mu, bir 

vuruþta deler geçer ne varsa,” diyerek ona yaranma

ya ça  lýþýrmýþ.

Ýþte bu güzel kümeste yaþayanlarýn o güzelim 

deðer yargýlarýnýn, tavuk ve horoz sevgisinin, gü  zel  li 

ðinin, gönül yüceliðinin, iyilik ve yar  dýmlaþma duygu

sunun yerini yavaþ yavaþ, güçlü gaga yýrtýcýlýðý, sivri 

mahmuz deliciliði alýyormuþ. Büyük Horoz’u öven Ya

muk Gaga’ya baþkalarý da katýlmaya baþlamýþ. Belki 

tuhaftýr, bunlar özellikle Yamuk Gaga gibi olan, güç

süz, çelimsiz, kendini topluluk dýþýnda duyumsayan 

bireylermiþ.

Böyle pohpohlandýkça Büyük Horoz’un kol tuk 
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la  rý kabarýr, “pat pat pat” diye kanat çýrpýp “Üürü

üüüüüüü!” diye uzun uzun öter, daha da kasýlarak 

dolaþýrmýþ.

“Þu gagaya bakýn!” diyormuþ Yamuk Gaga. “Ya þu 

mahmuzlar!.. Vurdu mu ne yapmaz bunlar, ne yap

maz!”

Yamuk Gaga’nýn gagasý, doðuþtan yana doð ru 

yamukmuþ. Yem yerken buðday tanelerini yere dü  þü 

ren, su içerken üstüne baþýna akýtan, karnýný güçlük

le doyuran bir zavallýymýþ Ya  muk Gaga. Bu nedenle 

yemliðin ve suluðun ba  þýnda uzun uzun çabalar du

rur, gene de karnýný tam doyuramazmýþ. Bu yamuk 

ga  gasý yüzünden edindiði aþaðýlýk duygusu ona iþte 

böy le yanlýþ iþler yaptýrýr olmuþ.

Ya o alýmlý çalýmlý Büyük Horoz’a ne demeli? Ya

muk Gaga gibi birinin o boþ övgülerine ka  pýlýp kasým 

kasým kasýlmasý çok mu hoþ? De  mek ki kiþi, bir övgü 

duymayagörsün; doðru olup olmadýðýna, kimden gel 

di  ðine bakmaksý zýn kendini kaptýrýveriyor.

Yamuk Gaga, ayrýca, onun her söylediðini dü    þün 

meden onaylar, þaka diye yaptýðý kaba sa  ba sözlere 

uzun uzun gülermiþ. Büyük Ho  roz, böy  le her sözüne 

gülünmesi nedeniyle ken  di sin  de büyük þaka yeteneði 

bulunmaya baþla dý ðýn  dan, daha sýk ve daha aptalca 

sözler eder ol  muþ.

Yazýn sýcak günlerinden birinin yaþandýðý, herke 

sin sýcaktan köþe bucak kaçýp gölgelere sýðýndýðý bir 
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gün, bizim avanaklar güneþin al  týnda ter dökü yor

larmýþ. Büyük Horoz önde kos kos yürüyor, Yamuk 

Gaga ile öteki yardakçýlar arkada, onu övüyorlarmýþ. 

Öteki tavuklarla ho  rozlar gülsünler mi, aðlasýnlar mý 

bilemeden, þaþ   kýnca izliyorlarmýþ onlarý.

“Þu gagaya bakýn gagaya!” diyormuþ Ya  muk Ga  ga 

yine. “Önüne ne gelirse deler geçer bu gaga. Ya þu 

mahmuzlar! Vurdu mu ne yapmaz bu mahmuzlar, ne 

yapmaz!”

Böyle böyle tahta yemliðin önüne gelmiþler. Gü 

neþ bir yandan, övmeler bir yandan, Büyük Horoz 

ne yaptýðýný bilemez olmuþ. Delecek, ko  paracak bir 

yer arýyormuþ. Tahta yemliðe doðru ters ters bakmýþ. 

Sonra da o sivri gagasýyla ona öyle bir vurmuþ ki, bir 

yonga kopup fýrlamýþ. Ama gözleri kararmýþ, neredey

se düþecekmiþ. Gagasý da çok kötü sýzlýyormuþ.

Yardakçýlar yanýna koþup savaþtan yengiyle çý 

kan bir komutanmýþ gibi Büyük Horoz’un çevresini 

sarmýþlar.

“Ne gagaymýþ be!” demiþ biri.

“Kartal gagasý halt etmiþ yanýnda,” demiþ öteki.

“Horoz dediðin iþte böyle olmalý,” demiþ bir 

baþkasý.

“Neymiþ öyle pýsýrýk pýsýrýk dolaþmalar!” de miþ 

bir baþkasý.

“Bizim kümes seninle gurur duyuyooor!” de

miþler hep bir aðýzdan.
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Yamuk Gaga, yerdeki yongayý yamuk ga  ga sýyla 

alýp dolaþtýrmaya baþlamýþ, “Bakýn, bakýn,” demiþ, 

“bu yongayý tahta yemlik  ten Büyük Horoz’umuz ko

pardý. Hem de bir vuruþta.”

“Ýyi halt etti,” diyorlarmýþ öteki tavuklarla horoz

lar içlerinden ya da kendi aralarýnda fý  sýltýyla.

Büyük Horoz, yavaþ yavaþ kendine gelmeye baþ 

la  mýþ, ama gagasý hâlâ sýzlýyormuþ. Yine de bir kah

raman gibi kasýlarak, “Getir bakalým þu yongayý Ya

muk,” demiþ.

Yamuk Gaga, koþa koþa getirip yongayý uzatmýþ. 

Büyük Horoz evirmiþ, çevirmiþ, “Hýmm!.. Hýmm!..” di

ye incelemiþ, “Eh!” de  miþ.

O günden sonra Yamuk Gaga bu yonga par çasýný 

yamuk gagasýyla tutup akþamlara kadar gezdirmeye, 

herkese göstermeye baþlamýþ. Ak  þam olunca bir yere 

saklar, sabah yine çýkarýp baþlarmýþ dolaþtýrmaya. 

Büyük Horoz da ar  dýn da, kasýla kasýla yürürmüþ.

Gene böyle kasýlarak dolaþtýðý bir gün, kar tal ka

nat larýný “pat pat pat” vurarak “Üürüüüüüüüü!” di

ye uzun uzun öttükten sonra, yem  liðe bu kez mah 

muzlarýyla saldýrmýþ. Ga  ga   sýnýn parçalayýcýlýðý ka

nýt  lanmýþ, þimdi de mahmuz larýnýn deliciliðini ka 

nýt    layacakmýþ aklý sýra. Mah muzlar yumuþak tahta

ya girmiþ ve Büyük Horoz bir süre orada takýlý kalmýþ. 

Ka  natlarýný çýrparak kurtulabilmiþ ama yere düþüp 

uzun sü re kalkamamýþ. Ayak kemikleri sýzlýyormuþ.
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Yamuk Gaga, hemen koþup tahtada açýlan iki de  

liðe parmaklarýný sokup ölçü almýþ, “Þu acý güce ba

kýn!” demiþ. “Büyük Ho  ro  z’umuz bir vuruþta yemlik 

te iki delik açtý.” Son ra birkaç tavukla horozu yemli

ðin baþýna götürüp delikleri gös ter miþ. “Hanginiz ya

pabilirsiniz bunu haa, hanginiz? Sizi miskinler sizi! 

Siz oturun daha,” diyormuþ.

Gelmek istemeyenleri Yamuk Gaga, yamuk gaga

sýy la çekip zorla götürüyormuþ. Ötekiler de Büyük 

Horoz’dan çekindiklerinden geliyor larmýþ.

“Ýyi iyi, aferin!” diyorlarmýþ alayla. “Büyük Ho

roz’a bir madalya vermek gerek, taksýn uy  gun bir ye

rine!”

Kendi aralarýnda konuþurken, Büyük Horoz ile 

Ya  muk Gaga’dan “ayý ile oynatýcýsý” diye söz edi  yor

lar mýþ.

Yamuk Gaga’nýn övgüleri öylesine ölçüsüz, öyle

si ne sýnýr tanýmaz bir biçimde sürüyormuþ ki, Bü

yük Horoz bile kaygýlanmaya baþlamýþ. Ýçinden Ya

muk Gaga’ya kýzýyormuþ artýk. Ya  muk Gaga þöyle ko

nuþuyormuþ:

“Bir ötüþüyle yerleri sarsan o! Bir vuruþuyla yon

ga yý koparan da o! Bir saldýrýþta yemliði de   len de o! 

O isterse amansýz gagasýyla, delici mahmuzlarýyla taþ 

duvarda bile delik açabilir.”

Büyük Horoz iþte bunu duyunca çok kýzmýþ. Bir 

an kendisini þu kýytýrýk Yamuk Gaga’nýn kuk la   sý gi   bi 
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duyumsamýþ. Taþ duvarda da delik 

açýlýr mýy   mýþ ca  ným!.. Bunu hiç 

san mýyormuþ. Za  ten yemlik tah

ta sýnda delik aç  týðý günden beri 

ba  cak la rýn da  ki sýzý daha 

geçmemiþ miþ.

Ama o güne kadar Yamuk 

Gaga’nýn ölçüsüz öv gü   lerine 

kendini öylesine kap týrmýþ, öy

lesine þiþinmiþ ki, artýk ge  ri dö ne

mediði gibi, o anlýk durumu kurtarmak için onun söy

lediklerine inanmayý, kendisini kandýrmayý sürdür

müþ.

Kiþi, böylesine bir açmaz içine düþmeye gör sün! 

Haksýz da olsa, kendini haklý çýkaracak ge  rekçeler 

bulmakta gecikir mi? Büyük Horoz da öy  le yapmýþ: 

bir kendi boyuna bosuna bakmýþ, bir de ötekilere.

“Hele þu Yamuk Gaga’ya bak!” demiþ ken di ken di

  ne. “Gagasý yamuk doðduðundan, yi   ye   ce ðini bile güç

lükle yiyor, bu yüzden de zayýf ve çelimsiz. Þu yaþ   lý 

horoza bak! Tüyleri dökülmüþ, bir deri bir kemik kal

mýþ. Bunlar mý duvarý de  lecek? Pöh!.. Ama ben öyle 

miyim? Þu tüylerime bakýn, þu parçalayýcý gagama, þu 

delici mah muzlarýma... Ben bambaþkayým caným, 

bam baþ ka...”

Büyük Horoz kendini kandýrmakta da usta laþý

yor muþ böylece. Büyük Horoz’luðuna ve gü  cüne öy
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le bir inanmýþ, kendini buna öyle bir kaptýrmýþ ki, bir 

ara, yonga koparmasýný, tahtada delik açmasýný bile 

küçümsemeye baþlamýþ. Onun yanýnda yonga, delik 

neymiþ ki? O, acý gü  cüne yaraþan yeni bir devinimde 

bulunup ünü nü dünyaya duyurmalýymýþ.

Ýþte böyle düþünerek, kümesin taþ duvarýna dik 

dik bakmaya baþlamýþ. Uzaktan bakmýþ, ya  kýn dan 

bakmýþ, yandan bakmýþ, tepeden bak mýþ. Kimseye 

sezdirmeden duvarý bir güzel in  celemiþ. Taþ du var, 

kendi halinde, devinimsiz, sessiz, öylece du  ru yor  

muþ. Büyük Horoz ise dip diri, capcanlýymýþ. Ýçi içine 

sýð mýyormuþ. Kýpýr kýpýrmýþ. O an bile duvara sal

dýrmak geçmiþ içinden. Ama yine de bunu þimdi 

yapmaya cak mýþ. Onu, içindeki kuþku mu durdurmuþ 

bilinmez ama, bunu, herkesin içinde deðil, kimsenin 

ol  madýðý bir zamanda denemeye karar vermiþ.

Ertesi gün sabah erkenden kalkmýþ. Öte ki leri 

uyan  dýrmadan tünekten inip kümesin yaz   lýk bölümü

ne çýkmýþ. Taþ duvarýn önünde du  rup ona bir süre 

bak  mýþ. Sonra tüylerini ka  bar tarak þiþinip saldýrmýþ. 

Saldýrmasýyla da ken di ni yerde bulmuþ. Ne olduðunu 

bi le an  la ya ma mýþ. Mahmuzlarý, gagasý, göðsü, her 

yeri sýzým sý  zým sýzlýyormuþ. Acýdan Büyük Ho 

roz’luðunu filan unutup “Gýyyyk!.. Gýyyyk!.. Gýyyyk!..” 

di  ye inlemeye baþlamýþ.

Ötekiler bu acý yakarýþlara uyanýp koþarak gel

miþ ler. Büyük Horoz, taþ duvarýn dibine boy  lu boyun
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