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Ted Hughes

17 Ağustos 1930 yılında İngiltere’de 
dünyaya gelen Hughes, İngiliz 
edebiyatının en önemli şâirlerinden 
birisidir. “Beni ben yapan, hayatımın ilk 
6 yılıdır,” diyen şâir-yazar, yaşamının bu 
dönemini bir çiftlikte geçirir. Ardından 
taşındığı Yorkshire’da, okuldaki bir 
öğretmeninin cesaretlendirmesiyle 
ilk şiirini ve öyküsünü yazar. Okul 
dergisinde de yayımlanan bu 
çalışmaları ve Hava Kuvvetleri’nde 
teknisyenken boş zamanlarında 
okuduğu kitaplar, ona yazarlık yolunda 
yeni ufuklar açar. İngiltere’nin Kraliyet 
Şâiri (Poet Laureate) olarak anılan 
Hughes, yetişkinlerden daha aydın 
olduklarını düşündüğü çocuklar için de 
birçok kitap yazar. Şâir, 1998 yılında 
hayata gözlerini yumar.
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Frieda ile Nicholas için





Çok eskiden, dünya daha yepyeniyken, kurt lardan 

kuşlardan önce, güneş gökyüzünde belir miş, ilk günü 

de birlikte getirmiş.

Çiçekler yerlerinden sıçrayıp şaşkın şaşkın çevre-

lerine bakmışlar. Sonra her yandan, yaprakların altın-

dan, kayaların ardından canlılar belirmeye başlamış.

O zamanlarda renkler, şimdiki renklerden çok da

ha güzel, çok daha parlakmış. Hava da hiç kul la nıl

mamış olduğu için, pırıl pırılmış.

Ama her şeyin o kadar da kolay olduğunu san-

mayın.

Bir kere, her şeyden önce, bütün canlılar bir bir

lerine çok benziyorlarmış. Şimdi olduğu gibi birbirle-

rinden apayrı değillermiş. Nasıl bir şey olacaklarını 

daha kendileri de bilmiyorlarmış. Kimi ketenkuşu 

olmak istiyormuş, kimi aslan, kimi de başka bir şey.

Aslan olmak isteyenler aslan gibi hareket et meye 

çalışıyorlarmış. Çalışa çalışa günün birinde, bir de ba-

kıyorlarmış ki, aslanlaşmışlar. Böy lece, ketenkuşu ol-

mak isteyenler ketenkuşu gibi davranmaya çalışıyorlar, 

yavaş yavaş da keten kuşu oluyorlarmış. Falan filan...

Ama bazı başka yaratıklar varmış ki, onların orta-

ya çıkışları başka türlü olmuşmuş...
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Balina Nasıl Balina Oldu?

Tanrı’nın evinin arkasında küçücük bir bahçe 

varmış. Tanrı bu bahçede kendisi için havuç, soğan, 

fasulye gibi şeyler yetiştirirmiş. Minicik güzel bir yer-

miş burası. Seb zeler sıra sıra, düzenli bir şekilde eki-

li; bahçe, yabancı hayvanlar girmesin diye, derli toplu 

bir tahta perde ile çevriliymiş. Tanrı çok memnunmuş 

bahçesinden.

Bir gün havuçların bulunduğu yerde ayrıkotla-

rını te mizlerken havuç sıralarının arasında tuhaf bir 

şey görmüş. Kapkara bir şeymiş bu. Boyu da iki-üç 

santim ya var ya yokmuş. Bir ucundan toprağa kök 

salmış bir şey.

“Çok tuhaf,” demiş Tanrı kendi kendine. “Hiç 

buna benzer bir şey görmemiştim şimdiye kadar. Aca-

ba büyü yünce ne olacak?”

Böyle diyerek ona dokunmaktan vazgeçmiş.
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Ertesi gün, bahçede çalışırken, birden o ufacık 

parlak şeyi hatırlamış. Gidip bakmış. Bir de ne gör-

sün? Sabaha kadar bir gün öncesine göre boyu iki 

kat uzamış. Beş san timlik, parlak siyah bir yumurtaya 

benzer bir şey olmuş.

Tanrı her gün gidip bakıyor, o da her gün biraz 

daha büyüyormuş. Aslında, her sabah, bir önceki 

güne göre bo yu iki kat uzuyormuş.

Boyu bir buçuk metreyi bulunca, Tanrı, “Artık çok 

büyüdü,” demiş. “Onu koparıp pişireyim.”

Ama, bir gün daha bırakmış bahçede.

Ertesi gün üç metre olmuş o garip bitki. Bu du-

rumuyla Tanrı’nın tencerelerinden hiçbirine sığamaz-

mış.

Tanrı durup başını kaşımaya başlamış. Bu haliyle 

bile bir sürü havucu eziyormuş. Eğer aynı hızla büyü-

meye de vam ederse kısa bir süre sonra Tanrı’nın evini 

itip yerle bir etmesi bile beklenebilirmiş.

Birden Tanrı bu ne olduğu belli olmayan şeye 

bakar ken, o da bir gözünü açıp Tanrı’ya bakmaz mı?

Tanrı çok şaşırmış.

Göz oldukça küçük ve yuvarlakmış. Kökten en 

uzak ve çok kalın olan öbür uçtaymış. Tanrı yaratığın 

çevresin de dolanmış. Öbür yanda da bir göz varmış 

ve o göz de Tanrı’ya bakıyormuş.

“Vay! Vay! Vay!” demiş Tanrı. “Günaydın!”

Göz bir açılıp bir kapanmış, gözün altındaki 
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dümdüz parlak deri parçası hafifçe kırışmış, yaratık 

gülüyor gibiy miş. Ama görünürde bir ağız olmadığı 

için Tanrı yaratığın gülüp gülmediğini anlayamamış.

Ertesi gün Tanrı erkenden uyanıp bahçesine çık-

mış.

Düşündüğü gibi bir de bakmış ki, küçük gözlü 

si yah sebzesi bir gecede bir kat daha uzamış. Başıy-

la bahçe nin tahta bahçesini itmiş, yola taşmış; başı 

yolun üzerinde, bir gözü yere bir gözü göğe bakıyor, 

sırtı da mutfağın du varına yaslanıyormuş.

Tanrı başına doğru yürüyüp yaratığın gözünün 

içine bakmış.

Sert bir sesle, “Çok da büyük bir şeysin,” demiş. 

“Ri ca ederim, evim yıkılmadan şu büyümeni durdur.”

Tanrı’nın şaşkın bakışları arasında yaratık ağzını 

açmış. Gözlerin biraz aşağısında baştan başa ince 

uzun bir yarık varmış.

“Durduramam...” demiş ağız.

Tanrı bu söze verecek karşılık bulamamış. En 

sonun da, “Peki nasıl bir şeysin sen, bana onu söy-

leyebilir mi sin? Nesin, kimsin, haberin var mı?” diye 

sormuş.

“Ben,” demiş yaratık, “Balina-otu’yum. Sen, 

öküz-gözü, katırtırnağı, atkestanesi, gibi şeyler duy-

madın mı? Ben de Balina-otu’yum işte.”

Artık Tanrı’nın yapabileceği bir şey yokmuş.

Ertesi sabah Balina-otu yolu baştan başa geçmiş, 
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göv desinin bir yanı da mutfak duvarını, mutfağın 

içine doğru çökertmiş. Artık bir otobüsten hem daha 

uzun, hem de da ha genişmiş.

Tanrı bunu görünce, bütün hayvanları biraraya 

topla mış.

“Tuhaf bir şey var burada,” demiş. “Şuna bakın. 

Ne yapacağız bunu?”

Öbür hayvanlar Balina-otu’nun çevresinde do-

lanmışlar. Derisi o kadar parlakmış ki, ona bakınca 

tıpkı aynadaki gi bi kendi yüzlerini görebiliyorlarmış.

Devekuşu, “Olduğu gibi bırakalım,” demiş. “Nasıl 

olsa kuruyup gider.”

“Ya büyümeye devam ederse?” demiş Tanrı. “Bü-

tün dünyayı kaplayıncaya kadar büyürse? Onun sır-

tında yaşa mak zorunda kalırız. O zaman halimiz ne 

olur, düşünebili yor musunuz?”

“Bana kalırsa,” demiş Fare, “denize atalım git-

sin.”

Tanrı düşünmüş. “Olmaz,” demiş, “çok sert bir 

ce za olur onu denize at mak. En iyisi bir-iki gün daha 

ken di haline bırakalım.”

Üçüncü günün sonunda Tanrı’nın evi yerle bir 

olmuş, Balina-otu’nun boyu da bir sokak boyu kadar 

uzamış.

“İşte,” demiş Fare, “şimdi de bunu denize atmak 

için çok geç kaldık. Balina-otu yerinden kımıldatıla-

mayacak kadar büyüdü.”
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Ama Tanrı Balina-otu’nun her yanını iplerle sarıp 

sar malamış, sonra da bütün hayvanları onu yerinden 

oynatmak için yardıma çağırmış.

“Hey!” diye bağırmış Balina-otu. “Rahat bırakın 

beni.”

“Doğru denize,” demiş Fare. “Sen de bunu hak 

ettin doğrusu. Hiç o kadar çok yer kaplanır mı?”

“Ama ben hayatımdan memnunum!” diye ba-

ğırmış Balina-otu yeniden. “Ben burada yatmaktan 

başka bir şey yapmıyorum ki. Bırakın beni uyuyayım. 

Ben burada yatıp uyumak için yaratılmışım.”

“Doğru denize!” diye bağırmış Fare.

“Yapmayın!” diye bağırmış Balina-otu.

“Doğru denize!” diye bağrışarak iplere asılmış 

bütün hayvanlar. Yeri göğü sarsan bir inlemeyle Ba-

lina-otu’nun kökü topraktan kopmuş. Balina-otu 

çırpınmaya, kıvran maya başlamış. Öbür hayvanlar 

onu büyük bir güçlükle denize sürüklerlerken Bali-

na-otu’nun kıvranan uzun kuyru ğu da evleri, ağaçları 

yerle bir ediyormuş.

En sonunda çok yüksek bir uçurumun kenarına 

gel mişler. Büyük bir gürültüyle onu uçurumun kena-

rından denize yuvarlamışlar.

“İmdat! İmdat!” diye bağırıyormuş Balina-otu. 

“Boğu lacağım! Ne olur karaya çıkmama izin verin de, 

orada ra hatça uyuyayım.”

“Boyun kısalmadan olmaz!” diye bağırmış Tanrı. 

“Bo yun kısalmadan gelemezsin!”
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“Peki, ama nasıl küçüleyim?” diye ağlayarak sor-

muş Balina-otu denizin ortasında bir o yana, bir bu 

yana sallanarak. “Ne olur, karada yaşayabil mek için 

nasıl küçülebilirim bana söyler misiniz?”

Tanrı o derin uçurumun kenarından eğilip parma-

ğını Balina-otu’nun başına sokup çıkarmış.

“Ay!” diye bağırmış Balina-otu. “Ne yaptınız, 

öyle? Bir delik açtınız başımda. Şimdi içime su dola-

cak o delik ten.”

“Yo, hayır,” demiş Tanrı. “Gövdenin bir bölümü 

ora dan dışarı çıkacak. Şimdi gövdenin bir bölümünü 

oradan dışarı püskürtmeye başla.”

Balina-otu püskürtünce, gövdesi Tanrı’nın açtığı 

delik ten yukarılara kadar fışkırmış.

“Şimdi püskürtmeye devam et,” demiş Tanrı. Ba-

lina-otu püskürtmüş, püskürtmüş. Biraz sonra epey-

ce küçülmüş. Küçüldükçe eskiden dümdüz, pırıl pırıl 

olan derisinde minicik kırışıklıklar meydana gelmiş.

Sonunda Tanrı, “Bir hıyar kadar küçülünce, bana 

ses len. O zaman seni yeniden bahçeme alırım. Ama 

hıyar bo yuna gelinceye kadar denizde kalacaksın,” 

diyip bütün öbür hayvanlarla birlikte oradan uzaklaş-

mış. Balina-otu denizde tek başına kalakalmış.

Bir süre sonra Balina-otu bir otobüs kadar kü-

çülmüş. Ama püskürtmek oldukça yorucu bir işmiş, 

Balina-otu’nun da yorgunluktan uykusu gelmiş. De-

rin bir soluk alıp uyu mak için denizin dibine inmiş. 

Çünkü en sevdiği şey uyumakmış.
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Uyandığı zaman öfkeyle kükremiş. Uyuduğu sıra-

da yeniden bir sokak uzunluğunda çift bacalı bir gemi 

şişmanlı ğında bir Balina-otu haline gelmiş.

Çarçabuk suyun yüzüne çıkıp içini püskürtmeye 

başla mış. Kısa bir süre sonra bir kamyon kadar kü-

çülmüş. Ama biraz sonra uykusu gelmiş. Derin bir 

soluk alıp denizin di bine inmiş.

Uyandığı zaman gene bir sokak boyu uzamışmış.

Bu yıllarca böyle sürmüş. Bugün de sürüp gidiyor.

Balina-otu püskürtmeyle küçülmesine küçülüyor, 

ama uyudukça da büyüyor. Arada bir, çok güçlü oldu-

ğu bir gün, kendisini bir otomobil kadar küçülttüğü 

bile oluyor. Ama, her zaman, hıyar kadar küçülme-

sine vakit kalmadan aklına uykunun ne tatlı bir şey 

olduğu geliveriyor. Uyandı ğı zaman bir de bakıyor ki 

gene büyümüş.

En çok istediği şey yeniden karaya çıkıp toprağa 

kök salmak ve güneşin altında uykuya dalmak. Ama 

onun yeri ne azgın denizlerde dolanıp içini püskürt-

mek zorunda. Ye niden karaya dönünceye kadar da, 

öbür canlılar ona yal nızca Balina diyorlar.







ISBN 978-975-07-1171-8

BALİNA NASIL
BALİNA OLDU?

Ted Hughes

Bu kitapta, çevrenizde gördüğünüz, hattâ evlerinizde 
beslediğiniz hayvanların öykülerini bulacaksınız.

Ancak bu öyküler, bildiğimiz öykülerden biraz farklı. 
Örneğin, bir baykuşun neden geceleyin çok iyi gördüğünü 
ya da bir kutup ayısının neden buzların arasında yaşadığını 

biliyor musunuz? Kitabı bitirdiğinizde bunları ve daha
fazlasını öğrenmiş olacaksınız. Balina, Baykuş, Tilki,
Kutup Ayısı, Sır tlan, Arı, Kedi, Eşek, Tavşan ve Fil,

sizlerle tanışmaya can atıyorlar!

Dünya, önce bir toz bulutuydu.
Peki, ya hayvanlar nasıllardı?

YAŞ

8

9

10

11




