
öykü
ÇAĞ

D
AŞ D

Ü
N

YA ED
EBİYATI

Gianni Rodari
MASALLAR VE 

KURGU MASALLAR

Resimleyen: Sedat Girgin

Çeviren: Aslı Özer
Çeviren: Eren Cendey

Ç
AĞ

D
AŞ D

Ü
N

YA ED
EB

İYATI
G

ianni R
o

d
ari   M

A
S

A
LLA

R
 V

E K
U

R
G

U
 M

A
S

A
LLA

R

YAŞ

8

9

10

11

12 MASALLAR VE

KURGU MASALLAR

Gianni Rodari

13.00 TL

Rodari’den, hem hayal dünyasına hem de gündelik
hayata dair masallar! Altın saçlı kızın ve ağaç

kovuğuna düşüp geleceğe giden çocuğun büyülü
masalı ile hırsızları kovalayan polislerin ve sevmediği

bir işte çalışan adamın hüzünlü öyküsünü birbirine
yaklaştıran, masalları gerçek gerçekleri masallaştıran 

Rodari, aslında size tek bir şey anlatıyor: 
İnsana ve hayata dair öyküler.

Masallar mı gerçek,
yoksa gerçekler mi masal?

ISBN 978-975-07-1174-9

1970 ANDERSEN ÖDÜLÜ

3
.  ba

sım





Gianni Rodari

4
Çeviren: Eren Cendey  Resimleyen: Sedat Girgin

MASALLAR VE
KURGU MASALLAR



Yayın Koordinatörü: İpek Şoran

Düzelti: Fulya Tükel

Son Okuma: Seda Ateş

Kapak ve İç Tasarım: Gözde Bitir Tufan

Tasarım Uygulama: Güldal Yur toğlu

1. Basım: 2010

3. Basım: 1000 adet, Ocak 2020

ISBN 978-975-07-1174-9

Fiabe e Fantafiabe, Gianni Rodari

© Edizioni EL S.r.l., Trieste, İtalya, 1994

© Can Sanat Yayınları A.Ş., 2010

Tüm hakları saklıdır. Tanıtım için yapılacak  

kısa alıntılar dışında yayıncının yazılı izni  

olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz.

Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Tic. ve San. A.Ş.Yayıncı Ser tifika No: 43514Hayriye Caddesi No. 2, 34430 Galatasaray, İstanbulTelefon: (0212) 252 56 75 - 252 59 89 Faks: 252 72 33cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com

Baskı ve Cilt: İnkılap Kitapevi Yayın San. ve Tic. A.Ş.

Matbaa Ser tifika No: 44066

Çobançeşme Mah. Altay Sk. No: 8

Yenibosna – Bahçelievler / İstanbul



Bu kitabın sahibi:

....................
.................



Gianni Rodari

İtalya’nın yetiştirdiği en iyi çocuk 
kitapları yazarı olarak tanınan 
Gianni Rodari (1920-1980) daha on 
yaşındayken şiirler yazıyor, müzikle 
uğraşıyordu. Amacı müzisyen olmaktı. 
Yirmi yaşında müzik öğretmeni oldu. 
İkinci Dünya Savaşı patlayınca, 
ülkesindeki faşist düzene karşı 
girişilen harekete katıldı. Uzun süre 
gazetecilikle uğraşan yazar, bir çocuk 
gazetesinin de yayın yönetmenliğini 
yaptı. 1947’de çocuklar için yazmaya 
başladı ve 1970 yılında dünyanın en iyi 
çocuk kitabı yazarlarına verilen, Hans 
Christian Andersen Ödülü’nü aldı.

Yazarın yayınevimizden çıkan
diğer kitapları:

ARTI İKİ

BİR TELEFONLUK MASALLAR

ÇİZGİ ROMAN FARESİ

GÖRÜNMEZ OLAN TONİNO’NUN 
MACERALARI

GÖKYÜZÜNDEN GELEN PASTA

GÜZEL PERİLER

İKİ KERE DOĞAN BARON

KOLEZYUM’U ÇALAN ADAM

KÜÇÜK KEREVİT

MARKO İLE MİRKO’NUN 
SERÜVENLERİ

MASAL İÇİNDE MASAL

MAVİ OK

SOĞAN OĞLAN

TELEVİZYONA DÜŞEN ÇOCUK GİP

YALANCILAR ÜLKESİ



İçindekiler

Birbirine Bağlı Üç Kardeş, 7 

Cadının Piposu, 17

Sihirbaz Bireno, 27

Pacchetto Denize Gidiyor, 35 

Zaman Tuzağı, 43

Güneş ve Minik El Sabunları, 54

Altın Saçlı Kız Çocuğu, 62

Edinti Bayramı, 68

MASALLAR VE 
KURGU MASALLAR





7

Birbirine Bağlı  
Üç Kardeş

Kont Alcuino’nun ölümüyle Varrone Şatosu’na 

hüzünlü bir sessizlik çökmüştü. Yatağında cansız be-

deninin bembeyaz rengiyle derin bir sessizlik içinde 

yatan ihtiyar kontu rahatsız etmekten çekinircesine 

üç gün boyunca herkes parmak ucunda dolaştı. Se-

sini ilk yükselten noter oldu çünkü cenazenin ertesi 

günü pek soylu beyler, hanımlar, onların buyruğunda 

olan köylüler ve hizmetliler önünde rahmetlinin va-

siyetini okumak zorundaydı. Onu dinlemek üzere ilk 

sıraya elbette Kont Alcuino’nun oğulları oturmuşlar-

dı: Ateşli Bruno, Sanatçı Brunetto ve Yiğit Brunone. 

Bakışlarını yerden kaldırmıyorlar, arada sırada göz-

yaşlarını siliyorlardı.

Noter şu satırları okudu:

“Aklı başında ama bedeni ölümcül hasta olan ben 

Varrone Kontu Alcuino, şatomu, hazinemi ve bütün 
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mal varlığımı üç sevgili oğluma bırakıyorum. Gele-

neklere göre mirasımı, yetenekleri ve tutkularını göz 

önünde bulundurarak adil bir biçimde üçü arasında 

paylaştırmam gerekirdi. Ama ben üçünü de çok faz-

la seviyorum ve istemeden de olsa onlara haksızlık 

yapmaktan korkuyorum. Bu yüzden paylaşımı sevgi 

ve anlaşma çerçevesi içinde Bruno, Brunetto ve Bru-

none’nin yapmasını emrediyorum. Ancak bu hemen 

yapılmayacak. Kararlarını bir yıl sonra noter ve soy-

lular önünde açıklayabilecekler. Bu bir yıl içinde on-

lara bütün dünyayı gezmelerini, bilgi ve görgülerini 

artırmalarını ve kişiliklerini geliştirmelerini cân-ı yü-

rekten öneriyorum. Beni seviyorlarsa, bu yolculuğu, 

notere emanet ettiğim iple birbirlerine bağlanarak 

yapacaklar; bu ipi, ne yemek, ne uyumak, ne de dö-

vüşmek için çözecekler.”

Noter, bu cümleleri okuduktan sonra işlemeli bir 

çantayı açtı ve kırmızı bir ipi orada bulunanlara gös-

terdi. İki uşak, ipi boylu boyunca yere serdiler ve ipin 

aşağı yukarı on metre kadar olduğu anlaşıldı.

Ateşli Bruno, öfkeli bir ses tonuyla, “Şu işe bak!” 

diye gürledi. “Biz miras beklerken boynumuza ip ge-

çiriyorlar!”

Sanatçı Brunetto uysal bir tavırla “Sevgili baba-

mız bize sevimli bir şaka yapıyor,” dedi.

Yiğit Brunone ise, “İp de neymiş!” diyerek kah-

kaha attı.
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Noter kırmızı ipi gençlere teslim ederken şöyle 

dedi: “Nasıl istiyorsanız öyle yapın. Bir yıl sonra ye-

niden görüşeceğiz. O tarihe kadar babanızın arzusu 

gereği, tek bir kuruşa bile el süremeyeceksiniz.”

Üç erkek kardeş bu duruma razı olmak zorunda 

kaldılar. Aynı akşam, sanki dik ve tehlikeli bir dağa 

tırmanmaya hazırlanırcasına iple birbirlerine bağlan-

dılar ve şatodan çıkarak yola koyuldular.

Söylemeye gerek yok, at üzerinde yolculuk ya-

pıyorlardı, ama atların ayaklarının takıldığı, kuy-

ruklarının dövdüğü ip yüzünden birbirlerinden uzak 

duramıyorlardı.

Arada sırada tarlasında çalışan bir çiftçi, evinin 

eşiğinde duran bir kadın ya da dükkânında çalışan 

bir nalbant bu üç atlıya bakıyor ve iğneleyici bir söz 

etmekten kendini alıkoyamıyordu:

“Kaybolmaktan korktuğunuz için mi bağlandınız 

birbirinize?”

“Hangisi hırsız, hangileri bekçi?”

“İpin sizi götürdüğü yerde, sonunda kendinizi 

asılmış bulacaksınız.”

Gençler kızarıp bozarıyorlardı. Brunone ve Bru-

netto bu şakalara yanıt vermiyorlardı, ama Ateşli 

Bruno atılan bu lafları pek kolay sindiremiyor ve ba-

ğırıveriyordu:

“Bir yıl sonra görüşelim, o zaman bu ipi yedire-

ceğim size!”
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Birbirlerine bağlı olarak yemek yiyen ve birbirle-

rine bağlı olarak yatan bu üç kardeşi gören hancılar 

da pek şaşırıyorlardı. Ne var ki hancılar yollardaki 

insanlar gibi ağızlarını açıp şaka yapmaya cesaret 

edemiyorlardı çünkü bu üç kardeş ödemelerini altın 

paralarla yapıyorlardı ve parasını güzelce ödeyen 

müşteri her zaman haklıydı.

Kont Alcuino’nun üç oğlu bir akşam dağlar ara-

sında adeta yitip gitmiş bir şatoda konuk edildiler. 

Buraya lafın gelişi şato deniyordu çünkü içinde otu-

ran beyler kendi çiftçileri kadar yoksuldular; salonlar 

eskilikten dökülüyordu, kuleler delik deşikti, güveler 

son kalan mobilyaları kemirmekle meşguldüler. Bü-

tün bu kasvetli ortama karşın, Bruno aslında arama-

dığı inciyi burada buldu. Şato sahibinin kızının daha 

güzeli ve daha şirini ancak tablolarda görülebilirdi. 

Genç kız son derece iyi yürekliydi. Son derece akıl-

lıydı. Sözün kısası, o gece Bruno’nun gözüne uyku 

girmedi, yatakta döndü durdu; tabii o dönerken bağlı 

olduğu ip yüzünden ağabeylerini de çekiştirip duru-

yordu ve onlar da söyleniyorlardı. 

Ertesi gece bir samanlıkta mola verdiler, ama 

yumuşak ve sıcak samanlar bile zavallı Bruno’nun 

deliksiz bir uyku çekmesine yardımcı olmadı. Adı 

gibi ateşli biri olan genç daha fazla kafa yoramazdı. 

Kılıcını çekti, onu ağabeylerine bağlayan ipi kesti ve 

gecenin bir yarısında yola koyuldu; şatodaki güzel 
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kıza evlenme teklif edecekti. Brunetto ve Brunone 

uyandıklarında ağabeylerinin yazdığı notu buldular, 

başlarını anlayışlı bir biçimde salladılar ve yollarına 

devam ettiler.

Birkaç gün sonra küçük bir kentten geçerlerken 

Brunetto’nun gözleri sokağa açılan alçak ve karanlık 

bir dükkâna takıldı. 

“Dur!” diye bağırdı Brunone’ye. Ansızın duruver-

mişti. Ama Brunone’nin atı birkaç adım atmış oldu-

ğundan ve kendisi de ipe bağlı kaldığından eyerden 

yere düşüverdi. Tek bir söz etmeden ipin ucunu çek-

mesiyle Brunetto da bir çuval gibi atından yere yu-

varlandı. Ama Brunetto bunu fark etmedi bile çünkü 

gözleri dükkâna takılıp kalmıştı. İçeride şövalesinin 

karşısında çalışan yaşlı bir ressam vardı. Ama tuvalin 

renkleri, karanlık odayı büyülü bir şafak gibi aydınla-

tıyordu. Duvarlarda başka resimler asılıydı ve başka 

büyülü ülkelere açılan açık pencereler gibiydiler. 

“İşte büyük bir usta!” diye haykırdı Brunetto.

“Haydi benim sanatçı kardeşim,” dedi Brunone, 

“tozumuzu silkeleyip yolumuza devam edelim.”

“Bekle!” diye yalvardı kardeşi.

Brunetto, çocukluğundan beri resim sanatına 

düşkündü. Ama Kont Alcuino, onun bu hevesini ger-

çekleştirmesine asla izin vermemişti çünkü bunun 

gerçek anlamda sanatsal bir yetenek değil, geçici bir 

heves olduğunu düşünmüştü. 
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Yaşlı ressam, birbirine bağlı bu tuhaf iki ziyaret-

çiyi büyük bir nezaketle karşıladı, onlara resimlerini 

gösterdi, Brunetto’nun eline bir fırça almasına izin 

verdi.

Çok duygulanan Brunetto, “Bu fırça karşılığında 

bir asamı verirdim,” dedi. “Ama siz bana sanatınızı 

öğretmeye söz verirseniz, bir yıl sonra geri gelir ve 

sizin yanınızda çıraklığa başlarım.”

“Bir yıl sonra,” diye ekledi Brunone, “ama şimdi 

gitmemiz gerekiyor.”

Yeniden yola koyuldular. Ama o gece de yatakta 

dönüp durma sırası Brunetto’ya gelmişti. Gözünün 

önünden gitmeyen renkler, fırçalar, tuvaller, boyalar 

aklını o kadar çeliyordu ki ikinci gece de uyku tuttu-

ramadı. Onu Brunone’ye bağlayan ipi kesti, bir kâğıt 

parçasına iki satır yazdı ve cennet olarak gördüğü 

ustanın dükkânına geri gitti.

Tek başına kalan Brunone, ipin üç parçasını 

birbirine dikti, atına bindi ve düşünceli bir biçimde 

ağır ağır yola koyuldu. “İyi yürekli babamız,” diye 

düşünüyordu, “hayatta olsa, bize kızardı ve bunda da 

haklı olurdu. Daha dünyayı dolaşmak için yola çıkalı 

bir ay olmadı, her ikisi de hayallerinin peşinden çekip 

gitti. Bir ip bile bizi birbirimize bağlı tutamıyorsa, bir 

yıl sonra halimiz ne olacak? Korkarım yalnızca kavga 

etmek için buluşacağız ve miras paylaşımı çok, çok 

zor olacak.”
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O akşam Brunone bir kasabanın belediye baş-

kanının evinde yemek yiyip orada kalmak istedi. Bu 

yaşlı adam, ona kapıyı açmadan bin bir soru sordu, 

yüzünü elindeki fenerin ışığıyla iyice inceledi.

Brunone gülerek, “Yoksa bende hayduta benzer 

bir yüz mü var?” diye sordu. 

“Şükürler olsun hayır,” dedi belediye başkanı. 

“Ama benim korkak bir tip olduğumu düşünmeni 

istemem. Bir yıldan beri bir haydut çetesi bu köyler-

de dolaşıyor ve ne bulursa el koyuyor. Çiftçiler artık 

evden burunlarını bile çıkaramaz oldular. İki bekçi-

miz vardı, ama onlar da kaçtılar. Bizi koruyan kimse 

kalmadı. Ağamız da bizimle ilgilenemeyecek kadar 

uzakta oturuyor.”

Brunone’ye boşuna “Yiğit” demezlerdi. Güçlü, 

yürekli ve cömert bir gençti. Belinde asılı bir kılıcı 

vardı ve bunu kullanmayı bilirdi. Daha ne isterdi ki?

Yatağa gitmeden önce belediye başkanına, “Siz 

bu işi bana bırakın,” dedi. “Bir düzine çiftçiyi çapala-

rıyla ve oraklarıyla bana eşlik etmeye ikna ederseniz 

haydutların canına okurum.”

Belediye başkanı sevinçten havalara uçtu. Köylü-

ler zaten, silah kullanmayı bilen bir savaşçının onlara 

yol göstermesini ve kendilerini yüreklendirmesini 

bekliyorlardı. Şafakla birlikte küçük bir grup olarak 

harekete geçtiler. Brunone minik ordusunun başında, 

atının üstünde gidiyordu. Henüz tanıştığı askerleri 
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ya eşek sırtında ya da öküzünün çektiği arabasının 

tepesinde onu izliyorlardı. Keşif yapması için önden 

yollanan bir çocuk haydutların geceyi ormanın ucun-

daki bir çiftlikte geçirdiklerini ve aileyi bir depoya ki-

litlediklerini haber verdi. Bir önceki gece içip sarhoş 

olduklarından, Yiğit Brunone onların üzerine bir şa-

hin gibi atıldığında hâlâ horul horul uyuyorlardı. On 

beş dakika sonra bütün haydutlar yakalanmış, salam 

gibi bağlanmış ve arabaya yüklenmişlerdi. İçlerinden 

biri hâlâ horluyordu. Dövüşün gürültüsü bile onu 

uyandıramamıştı. Tam yola çıkacaklardı ki, bahçenin 

ortasında bulunan kuyunun dibinden heyecanlı ve 

öfkeli sesler duyuldu:

“İmdat! İmdat!”

“Kim o?”

“Biz haydutların tutsağıyız. Bizi dün akşam bura-

ya attılar ve kaçmayalım diye ipi de aldılar.”

“Biz şimdi sizi yukarı çekeriz.”

Ama bir türlü ip bulamıyorlardı.

“Benim iyi bir fikrim var,” dedi Brunone.

Çantasından kırmızı ipini çıkarttı, kuyunun kena-

rına yaklaştı ve aşağıya baktı.

“Brunone!” diye bağırdı kuyunun dibinden bir 

ses.

“Kardeşimiz!” diye bağırdı öteki de.

Kuyunun dibindekiler gerçekten Ateşli Bruno ile 

Sanatçı Brunetto idi. Bruno sevgilisine, Brunetto da 
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yaşlı ressamın atölyesine doğru koşarken haydutlar 

onları yakalamışlardı. Soylu kişiler olduklarını anla-

dıklarından canlarını almamışlardı. Bu iki genci aile-

lerine teslim etmek için fidye istemeyi düşünmüşlerdi.

Brunone soru sormakla zaman yitirmedi. İpin bir 

ucunu beline bağladı, öteki ucunu kuyunun dibine 

attı, kardeşlerine ipe bağlanmalarını söyledi ve sonra 

ikisini birden yukarı çekti. Eh, ona boşuna Yiğit de-

miyorlardı!

Birbirlerini kucakladıktan sonra üç kardeş bağ-

lanmış oldukları ipe baktılar ve kahkahalar attılar:

“Görülüyor ki, birbirimize bağlı kalmamız gereki-

yormuş,” dedi Bruno. 

“Babamız haklıymış,” dedi Brunetto.

“Ve sonsuza dek birbirimize bağlı kalacağız,” 

dedi Brunone. “Yolculuğumuzu bitirdiğimiz zaman, 

Brunetto, sen yaşlı ustanı şatoya getirteceksin; o 

sana sanatını öğretecek ve hep bizimle yaşayacak. 

Bruno sen de gidip sevdiceğini alacaksın. Belki o 

güne dek ben de kendime bir sevgili bulurum. Ve za-

ten bir arada yaşayacaksak, mirası bölmeye de gerek 

kalmayacak. Benim olan senin olacak; böyle yapınca 

miras bölünmeyecek, tam tersine çoğalacak.”

Köylüler onları alkışladılar.

Uyumakta olan haydut uyandı ve “Ne oldu?” diye 

sordu.

Hiç kimsenin ona, birbirine bağlı üç kardeşin öy-

küsünü anlatmaya niyeti yoktu. 
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