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Erdoğan Kâhyaoğlu

Erdoğan Kahyaoğlu (1955) orta öğrenimini Darüşşafaka 

Lisesinde, yüksek öğrenimini ise AÜ Siyasal Bilgiler Fakül-

tesinde tamamladı. Bir süre gazetecilik yaptıktan sonra, 

2006 yılı sonlarına dek finans sektöründe üst düzey yönetici 

olarak görev yaptı. Garajistanbul Kültür ve Sanat Merkezinin 

kurcularından ve yönetim kurulu üyesi. İlk basımı 2000 

yılında yapılan “Yerle Gök Arasında/Suşa ile Kiki” adlı kitabı 

oyunlaştırılarak 2001 yılında Viyana Çocuk festivalinde  

sahnelendi. Çocuk yazımı alanında yazarın ayrıca 

yayınlanmış “Komutan Anti/Başka Karıncalar Diyarında”  

ve “Bıcır’ın Günlüğü” adlı kitapları bulunuyor.

Yazarın yayınevimizden çıkan diğer kitapları:

KOMUTAN ANTİ/BAŞKA KARINCALAR DİYARINDA, 

YERLE GÖK ARASINDA/SUŞA İLE KİKİ, BICIR’IN GÜNLÜĞÜ
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Önsöz yerine

Masal, anne ve baba ile çocuk arasında kurulan 

çok özel bir ilişki. Çocuk, masalın kendisini hiç bil-

mediği yerlere götüreceğini, gizemli yaratıklarla, olay-

larla karşılaşacağını doğuştan bilir sanki. Kelimenin 

kendisi sihirlidir. Ve masal seansı bir ritüeldir. Ya 

onun odasına gidilecektir ya da sessiz bir anı olacak-

tır evin bir odasının. Annesi ya da babası onunla bir-

likte heyecanlı bir yolculuğa çıkacaktır. Onun yanında 

olacaktır. Ne keyif!

Bu kitaptaki masalların hepsi 1984 tarihli. Henüz 

iki yaşındaki oğluma her gece anlattığım masallar-

dan bir demet. O, hiçbir gece anlatılan masalın sonu 

gelmeden uyumamıştı. Uyudu sanıp deneme sus-

maları yaptığımda anında, “Sonra ne olmuştu?” diye 

soracağını kısa sürede öğrenmiştim. Böylece masal 
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anlatmak, bir “uyutma yöntemi” değil, uyumadan ön ce 

birlikte paylaşılan, çok özel ve keyifli bir yolculuk oldu 

hep. O bilinen klasik masalları çok çabuk tükettik ama 

bu güzel yolculuğu yarıda bırakmaya hiç niyetimiz 

yoktu.  Ben de onun için kendi masallarımı üretmiştim 

zaman içinde. Anında, önceden hiç düşünülmemiş, hiç 

kurgulanmamış masallar… 

İşin en güç tarafı, o anda üretilen ve ilk kez anlatı-

lan bir masalın yarın tekrar “talep edilmesi” idi! Masal 

aynı olmalıydı. Örneğin Geveze Kurbağa aynı durum-

da, aynı ses tonuyla, aynı şeyi söylemeliydi! Ama hiç 

zorluk çekmemiştim. Bocaladığım, takıldığım anlarda 

olan biteni şaşırtıcı bir netlikte ve olanca ayrıntısıy-

la hemen hatırlar, beni “düzeltir” ve yolumu açardı. 

Sonuçta birlikte şekillenen, kendi yolunu bularak 

artık bir masal haline gelen masallar…

İyi ki bir zaman, bir kısmını kaydetmişiz. Sonra 

kızımla paylaştık. Ve iyi ki bu kayıtlar bu günlere 

kadar bir kenarda beklemiş. İlk basımda da söyledi-

ğim gibi şimdi çocuklarla paylaşma zamanı…

Çocuklar anne ve babalarının, ninelerinin, dede-

lerinin sevgiyle anlatacağı masallardan hiçbir zaman 

yoksun kalmamalı. Masallar o çok özel ve sıcak ileti-

şim ötesinde merak etmenin, hayal kurmanın, başka 
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dünyalar olduğunun, olabileceğinin bilincinin de ilk 

köşe taşlarıdır. Sonraki küçük ütopyaların da.

İlk basımı ardından gözden geçirme ihtiyacı duy-

dum. Ufak tefek düzeltmeler yaptım. Ve şimdi yine bir 

varmış, bir yokmuş…

Erdoğan Kâhyaoğlu



ve siyasi üst düzey görevler üstlenmelerihizda, 
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Hayvanları Döven Aslan

Bir zamanlar her tarafı uçsuz bucaksız ormanlar-

la kaplı bir ülke varmış. İçinde sadece hayvanlar 

yaşarmış. Onların arasında da hepsinden uzak mağa-

rasında tek başına yaşayan bir aslan varmış. O hep-

sinden farklıymış. Hep yalnız dolaşır, diğer aslanlarla 

bile arkadaşlık yapmazmış. O güne kadar onun gül-

düğünü gören olmamış. Her zaman aksi ve sinirliy-

miş. Canı sıkıldığında da ormandaki hayvanlardan 

kimi yakalasa olmadık şeyler yaptırır, beğenmediğin-

de de hırpalar, dövermiş. İşte bu yüzden ormandaki 

hayvanların hepsi ondan hem korkar hem de onu hiç 

sevmezlermiş.

Her zamanki günlerden birinde yine canı sıkıl-

mış. “Ne yapsam da eğlensem biraz,” diye etrafına 

bakınırken biraz ileride çimenlere uzanmış, keyifle 

muz atıştıran bir Maymun görmüş.
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“Buraya gel maymun!” diye bağırmış.

Maymun sağına bakmış, kendisinden başka 

kimse yok. Soluna bakmış kimse yok. Belli ki aslan 

onu çağırıyor. O çağırır da maymun gitmez mi? Korka 

korka, koşmuş gitmiş aslanın yanına. 

“Bugün canım çok sıkılıyor. Haydi bakalım, bir 

şeyler yap da güldür beni!” diye gürlemiş aslan.

Zavallı maymun ne yapacağını şaşırmış. Kimin 

aklına hemen oracıkta yapacak bir şey gelebilir ki? 

Üstelik korkudan neşesi de kaçmış. Ama aslanı kız-

dırmamak için başlamış yerde taklalar atmaya. 

Sarmaşıklara tırmanmış, o ağaçtan bu ağaca uçmuş, 

yerlere yatmış. Ağzını yırtacak kadar germiş, dilini 

dışarı çıkartmış. Bildiği tüm komiklikleri yapmış.

Aslan bir heykel gibi kımıldamadan, anlamsız 

bakışlarla onu izliyormuş. Bırakın gülmeyi, yüzünün 

tek bir kası bile kımıldamıyormuş. Bir süre sonra:

“Senin komik dediğin şey bu mu? Benimle dalga 

mı geçiyorsun. Gel bakayım buraya,” diye gürlemiş. 

Maymun akıllı olmasına akıllıdır ama kaçmaya 

cesaret edememiş. Aslan, yanına gelen zavallı may

munu her zaman yaptığı gibi gözünün yaşına bakma-

dan dövmüş, dövmüş. Sonunda maymun kurtulmayı 

başarmış ve koşa koşa sık ağaçların arasında izini 

kaybettirmiş. Bir ağacın altında burnunu çeke çeke 

ağlarken, onu bir sincap görmüş. 

“Ne oldu maymun kardeş? Niye ağlıyorsun?” 
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“Aslan beni dövdü.” 

“Niye dövdü ?”

“Her zamanki gibi ne olacak! Canı sıkılmış, beni 

eğlendir dedi. Ben de ona bir sürü komiklik yaptım, 

beğenmedi. Sonra da beni dövdü.” 

Ehe ehe eheee diye ağlamaya devam etmiş. 

“Aaaa bu aslandan çektiğimiz yeter artık!” demiş 

sincap. “Her gün aynı şey. Geçen gün de ben elinden 

zor kurtuldum. Bu işe artık bir çare bulmalıyız. Gidip 

Baykuş Amca’yla konuşalım.”

Ve bir anda gözden kaybolmuş. 

Baykuş, kocaman sarı ve yuvarlak gözlü, çengel 

gagalı, iri yarı bir kuşmuş. Kaç yaşında olduğunu hiç 

kimse bilmiyormuş. Herhalde yaşlılıktan olmalı, artık 

uçup avlanamıyormuş. Bütün gece uyumadığı ve 

yapacak bir işi olmadığı için düşünmeye de çok 

za manı oluyormuş. Bu yüzden olmalı, çok akıllıymış. 

Bütün hayvanlar ona saygı gösterir, beslenmesine 

yardım ederlermiş. Ne zaman başları sıkışsa koşup 

ona akıl danışırlarmış.  

Sincap çok geçmeden onu bulmuş. Nefes nefese 

olan biteni bir bir anlatmış. Baykuş sessizce ve kafa-

sını sallayarak, hiçbir şey söylemeden onun sözünü 

bitirmesini beklemiş. Sincap onun, “Evet! Tıpkı yıllar 

önceki Benekli Kaplan gibi...” diye mırıldandığını 

duymuş. Sonra da zor duyulan sesiyle:

“Yarın sabah, ormanın en uzak köşesindeki ince 
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dallı, küçük yeşil yapraklı ve sarı meyveli büyük ağa-

cın oraya gelin. Herkes gelsin. Artık bir şeyler yapma-

nın zamanı geldi de geçiyor. Ne yapacağımıza birlikte 

karar vermeliyiz,” demiş. 

Ertesi gün bütün hayvanlar, sabahın erken saat-

lerinde söylenen yerde toplanmışlar. En son ihtiyar 

baykuş gelmiş. Koca gövdeli ağacın ince dallarından 

birine konmuş ve “Herkes neden toplandığımızı bili-

yor. Artık daha fazla bekleyemeyiz. Bir şeyler yapma-

lı ve bu derde bir son vermeliyiz. Bir düşüncesi olan 

varsa söylesin,” demiş ve iri, sarı gözlerini kırpma-

dan onları izlemeye başlamış.

Önce tilki atılmış. “Bence bu aslanı evinin kapı-

sında aniden sıkıştıralım. Hep beraber üzerine çulla-

nalım ve bir güzel dövelim.”  

“Şunun dediğine bakın. Biz de seni kurnaz zan-

nederdik,” demiş tavşan. “O çok güçlü. Hepimiz bir-

den saldırsak bile kocaman pençeleriyle hepimizin 

canına okur. Bence bu fikir çok saçma!” 

“Bence,” diye oturduğu ağacın dalından seslen-

miş dayak yiyen maymun. “Bence birimiz arkasından 

gizlice gelip kuyruğuna bir ip bağlasın. Onu yerde 

sürükleyelim ve sonra da bir çukurun içine atalım.” 

“Bu işi hangimiz yapacak bakalım?” diye söylen-

miş tilki. “Nerede o kahraman?” 

“Diyelim ki koskoca aslanı yere yıktık. Kuyruğunu 

da bağladık. Yerde nasıl sürükleyeceğiz? O önce kuy-
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ruğuna bağlı ipi, sonra da hepimizi anında parçalar. 

Ben belki paçamı kurtarırım ama siz ne yaparsınız 

bilmem!” demiş kaplumbağa. 

“Ah maymun, sen de çok komiksin yani!” diye 

gülmüş diğerleri.  

Sonra, uzaktan ceylanın sesi duyulmuş. “Bir sürü 

laf çıktı ama dişe dokunur bir fikir yok hâlâ ortada. 

İşin dalgasındasınız. Benim iyi bir fikrim var,” demiş 

herkesi şaşırtan bir ciddiyetle.

“Bilirsiniz, ben çok hızlı koşarım. Beni aslan bile 

kolay kolay yakalayamaz. Ben mağarasının kapısına 

gidip onu kızdırayım. O da benim peşimde düşsün... 

Pardon, pardon! Önce hep birlikte derin bir çukur 

kazıp üstünü dallarla, yapraklarla kapatmalıyız. Ben 

de ondan sonra gidip onu kızdırayım. Beni yakala-

mak için peşime düştüğünde, çukurun olduğu yere 

doğru kaçarım. Ben üstünden atlayıp geçerken, o da 

bilmeden üzerine basar ve koca gövdesiyle çukurun 

dibini boylar. Böylece onu yakalarız. Ama sonra ne 

yaparız bilmem!” demiş. 

“Vaayyy… çok güzel bir fikir bu,” diye bağırmış 

bütün hayvanlar. “Bunu yaparız işte!”

İşte o anda ihtiyar baykuşun kanatlarını çırptığını 

fark etmişler. Sesini duyabilmek için hemen susmuş-

lar ve ağacın altında toplaşmışlar.

“Evet,” demiş baykuş. “Doğrusu bu kadar güzel 

bir öneri beklemiyordum ceylandan. Akıl ve fikrin 








