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Bu kitabın sahibi:

....................
.................
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        Gökyüzü Sirki
Evvelin de evvelinde, zamanın ilk gününde, gökyüzünde 

bir sirk varmış. Çadırı öylesine kocamanmış ki, tavanı kaldırmak 
için obanın merkezine Demir Kazık çakmışlar. Çadırın kenarlarını 
da Kaf Dağları’na yaslamışlar. Tavanda asılı duran ve durmadan 
dönen çemberler gök kubbeyi temsil ediyorlarmış. Kök-Luu adıyla 

bilinen ejder bu çemberleri çevirip dursa da yer hareketsizmiş. 
Yukarı doğru bakıldığında, ejderin bir üstündeki çemberde İki 

Tekerlekli Araba’nın yol aldığı görülebilirmiş. Meğerse o iki tekerlek 
Güneş ile Ay’mış! Biri kaybolunca diğeri parlarmış. Böyle bir 

kovalamaca oynuyorlarmış. Diğer çemberlerle dönen gezegenler 
ve takımyıldızlar da ışıldayınca, sirk çadırı aydınlanırmış. Bu yıldız 

kümelerinden iki tanesinin adı Kızılsaksağan ve Karacayılan’mış çünkü 
yedi tanesi yan yana gelince saksağana benziyormuş. Yılan şeklinde  
dizilen yıldızlar da varmış.

Küçüklüğümüzü düşünüyorum... Dedem kardeşimin
çıngırağını sallıyor. Çın çın ettikçe, dedem döne döne dans ediyor. 
Hem de garip bir şarkı mırıldanıyor. Anlaşılan kardeşime ninni 
söylüyor. “Dede?” diyorum. “Susss, kardeşin uyudu,” diyor bana.
“Bu ne biçim ninni?” diye sorunca da ben, dedem bana
ninninin masalını anlatıyor:
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Sirkin sahibi Kayra Han’mış. Kutupyıldızı’nın yakınında yaşıyormuş. Emekli 
olunca çadırın işlerini çocuklarına bırakmış. Böylelikle oğlu Ülgen Han ve 
gelini Umay Hatun gök kubbenin üstündeki altın işlemeli tahta oturmuşlar. 
Zaman içinde dokuz kız ve dokuz erkek çocukları olmuş. Kızlar tanrısal 
güzellikleri ve saflıkları nedeniyle Ak olarak anılırlarmış. Gamsız Guguk 
Kuşu, Akkızlar’a saz olur, beraberce gülüşüp oynarlarmış. Kahkahaları 
gökyüzünde yankılanırmış.
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Sirk çadırının altındaki mağaradan yeraltı 
dünyasına geçilirmiş. Burasının hanı ise 
Erlik’miş. İstediği an kılık değiştirir, kâh bir 
böcek kâh iri bir kertenkele olabilirmiş. 
Kötü ruhları idare eder, Süpürgelicadı’sını, 
Devanası’nı, Alkarısı’nı sahneye yollar, 
orada şeytanca işler döndürür, herkesi 
korkuturmuş. Çok da kıskançmış. Kötü 
ruhlu dokuz kızı varmış. 
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Gelgelelim Gökyüzü Sirki’nin hiç izleyicisi yokmuş. 
Çadırın patronu olan Ülgen, ‘Seyircisiz sirk 

olmaz,’ diye düşünmüş. Ailece kafa yormuşlar. 
Sonunda kuklalar yaparak sirk sahnesinin 

çevresine yerleştirmeye karar 
vermişler.

“Onları Çamur’dan yapabiliriz,” 
demişler ve fırtınaya 
başvurmuşlar. Çadırın 
eteklerindeki dağ tepelerine 
koyu gri bulutlar üşüşmüş. 
Günlerce yağmur yağmış. 
Seller akmış.






