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Kitabımı; 

Kurtuluş, kuruluş masalımızı ve mutlu sonlarını 

yaşamamızı sağlayan Sevgili Atatürk’e

-hem bu güzel ulusun bir bireyi,

hem de bir kadın olarak- adıyorum. Canım aileme,

değerli öğretmenlerime, sevgili arkadaşlarıma,

dilinden bal damlayan güzel masalcılarımıza, sevgili 

çocuklarımıza ve can öğrencilerime armağan ediyorum. 

Hazırlığında emeği geçen herkese teşekkürler...

Değerli sanatsever Sami Karaören’e, edebiyatımızın sevgili 

Salim Amca’sına ve değerli eşi öykülerimizin anası

Nezihe Meriç’e saygıyla...
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Önsöz

Renkli ve sıcacık bir masal dünyasıydı çocukluğu-

muz. Sevgili Atatürk’ün varlığının hâlâ duyumsandığı 

bir ülkenin gururlu, özgüvenli çocuklarıydık. Geleceğe 

güvenle bakan, onurlu, gönlü varsıl, mutlu, kocaman 

ailelerin en değerli varlıkları... Çevrenin ve ilişkilerin 

olanca doğallığı içinde bizler de mutluyduk. 

Kocaman kültür ormanımızın en ulu ağacı, ma-

sallarımız olmalı. Hep bir çınar olduğunu düşünmü-

şüm onun. İşte bizim çocukluğumuzun en güzel gün-

leri, başı göklerde, kökleri çok derinlerdeki bu çınarın 

koyu gölgesinde geçti. Gönülden gönüle süzülen bir-

birinden güzel dünyaların büyülü anahtarları, onun 

erişilmez dallarındaydı. Açılmaması gereken kırkıncı 

odaların kapılarını -başımıza gelebilecek onca şeye 

karşın- açma isteği, o zamanlardandır. Varsıl dili-

mizin pek çok deyimini, atasözünü belki de ilk kez, 
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anlatıcılarımızın bal damlayan dillerinden içmiştik. 

Gözlerimiz gözlerinde, ağızlarına düşecek denli hay-

ran ve adeta nefeslerimizi tutarak dinlerdik onları. 

Türkçe’nin güzellikleriyle donattığımız hayaller, ken-

dimizden geçirirdi bizi. Huzurlu çocuk uykularımızı 

en çok onlara borçlu olduğumuzu sanırım biliyorduk. 

Atalarımızın masallara dizdikleri iletilere, anlatıcı-

larımız da eklerdi uygun gördüklerini. Bunlar, onca 

unutkanlığımıza karşın hâlâ belleğimizde...

Bir gün, yaşamımıza bunca rengi, güzelliği ve 

sıcaklığı katan sevgili masalcılarımız, güzel masal-

larını da alıp gidiverdiler birer birer. Işıklar içinde 

yatsınlar! Hep bizimle kalacaklarını düşünmüş de mi 

yazmamışım anlattıklarını? Yaşamın dağdağası içinde 

belleklerimizdekiler de silinmeye başladığı zaman te-

laşlandım. Son masalcıları aramaya başladım. Ancak 

bazıları çoktan göçmüştü, artık masalların dinlenme-

diği bu dünyadan. Bazılarının bellekleri, kendilerini 

bile unutmuştu. Bazıları hemen, bazıları da günlerce, 

düşüne taşına birleştirdiler parçaları. Onlara, öden-

mez bir borçluluk duyuyorum. Çocukluğumun unu-

tulmaz masalcılarına, ulaşabildiğimiz son anlatıcılara 

ve bazı masallarımızı yıllar önce bana ulaştıran canım 

öğrencilerime...

Sevgili Anne ve Babalar! Önce ninnilerimizle, 

sonra masallarımızla büyütelim çocuklarımızı. Bol 

bol dinlesinler dedelerini, ninelerini, sizleri, dizleri-
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nizin dibinde. Elektronik arkadaşlıklarla avundukları 

yalnız odalarından çekip çıkaralım onları. Atasöz-

lerimizi, deyimlerimizi öğrensinler ilk ağızlardan. 

Türkülerimizi, şarkılarımızı söylesinler yuvalarımız-

da, sokaklarımızda. Sonra da okusunlar, okusunlar...

Pek çok uygarlığın boy attığı bu toprakların sunduğu 

zenginliklerle donansınlar, kısacası. Gururlansınlar 

değerlerimizle, en çok da kendileriyle. Biz bunu ba-

şaramazsak ya da daha çok gecikirsek eğer başkaları, 

şiddet içeren oyunlarıyla büyütmeyi sürdürecekler ve 

kendi kültürlerini dayatacaklar –hem de tek seçenek 

olarak– zamanı gelince...

Daha geç olmadan, güzel yurdumuza saçılmış 

tüm değerlerimizi ve masallarımızı araştırmayı sür-

dürelim. Pek çok yitiğimizi bulacağız orada. Bunları, 

çocuklarımızın önce uykularına, sonra hamurlarına 

katabilirsek eğer inanıyorum ki çok güzel olacak her 

şey...

Sevgili çocuklarım, öylesine değerlisiniz ki... Eğer 

sizi gerektiğince eğitebilirsek iki gözümüz; ışıklı önü-

müz, sonsuz özgürlüğümüz...
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Çöpçatan

Geçmiş zamanda, varmış bir çöpçatan. Çöpleri 

çatmış da çat çat, geçivermiş bir sokaktan. Bakmış, 

sokakta bir adam. Bu adam da pek yaman! Çöpçatan 

der: “Aman!” Adam, geçmiş önünden, varmış bir eve. 

Evde bir çocuk. Çocuk, yapmış bir nanik. Adamda bir 

panik, bir panik! Koşmuş gitmiş pazara. Kalabalık 

mı kalabalık. Bakmış bir tüccar. Üstelik acar mı acar. 

Adam atlayıp geçmiş. Geçmiş de bir masal seçmiş. Bir 

bakalım, ne seçmiş...

Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kal-

bur saman içinde, deve tellal iken, fare berber iken, 

ibibik bakkal iken, anam eşikte, babam beşikte, ben 

babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, Kafda-

ğı’nın ardında bir ülke varmış.

Bu uzak ülkenin padişahı, halkının nasıl yaşadı-

ğını merak edermiş. Bir bunu değil elbette, kendisiyle 
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ilgili ne düşünüp ne dediklerini de. Bu nedenle, kılı-

ğını kıyafetini değiştirip uzun süre onların arasında 

yaşarmış. Sevgili eşi bir gün önce doğursa da yine 

çıkmış saraydan. Bir günlük kızı, gözlerinin önün-

deymiş. Ama ülkesini ailesinden çok düşünmese olur 

muymuş?

Atı atladıkça yakın olmuş ıraklar. Vara vara varmış 

bir köye. Bakımlı bağları, ekili bahçeleri yel gibi geç-

miş ve şırıl şırıl akan gümüş bir derenin kıyısına var-

mış. Koca bir söğüt ağacının altında oturan bir adam 

görmüş. Yanına yaklaşmış. Ak saçlı, ak sakallı bir ulu 

kişiymiş. Yaşlı adam, söğüt dalından kırdığı çöplerin 

ikisini biraraya getirip bir şeyler söyleyerek suya atı-

yormuş. Bazen biri uzun, öteki kısa; bazen ikisi de 

aynı uzunlukta oluyormuş. Nasıl denk gelirse!

Ses etmeden bir süre izlemiş bu tuhaflığı. Selam 

vermiş yaşlı adama ve ne yaptığını sormuş. O da yanı 

başındaki adamı şöyle bir süzdükten sonra; çöpça-

tanlık yaptığını, insanları eşlediğini söylemiş. “Bazen 

dengi dengine oluyor, bazen de denk gele beyim!” 

demiş ve eklemiş: “Şimdi attığım biri uzun, öteki kısa 

olan çöp; yüce padişahımızın güzel kızıyla, bizim kö-

yün yoksul değirmencisinin oğluydu.” 

Duyduklarına inanamamış padişah. Deliye dön-

müş, olacağı biteceği düşününce. Salt, “Nasıl olur 

böyle bir şey! Koskoca padişahımızın kızıyla, yoksul 

bir değirmencinin oğlu! Olacak şey değil! Değişti-
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remez misin bu yanlış eşlemeyi?” diyebilmiş. Yaşlı 

adam, şöyle bir daha süzmüş bu haddini bilmez ada-

mı ve “Öyle şey olur mu hiç! Ben onların çöplerini 

çatıp suya attım. Su, çoktaan götürdü! Kısmet bu, 

kimin kaşığına ne çıkarsa. Bu sonuç değiştirilemez!” 

demiş öfkeyle. Padişah daha da öfkeli; ama sessizce 

ayrılmış oradan. Giderken, “Görürsün sen, talih bile 

nasıl değişiyormuş padişah istemezse! Bir tanecik 

kızımla değirmencinin oğlu ha!” diyormuş içinden. 

Padişah, bir kapıyı çalıp değirmencinin evini öğ-

renmiş. Karşı dağın yamacında olduğunu söylemişler. 

Öfke, bir kasırga gibi savurmuş da dere tepe düz gibi 

gelmiş. Sert bir yel gibi, azmış bir sel gibi varıvermiş 

bir solukta. Akşam da olmak üzereymiş. Değirmenci 

ve loğusa eşi çok sevinmişler, bu Tanrı konuğuna. 

Kilerlerinde sakladıkları en lezzetli yiyeceklerle var-

sıllaştırmışlar yoksul sofralarını. Yeni doğan oğulları 

için uğur saymışlar bu rastlantıyı. Bebeklerine, onun 

adını koymuşlar. Harıl harıl yanan ocağın karşısında 

burcu kokulu kahveler de içilmiş.

Sofra kaldırılırken değirmenci, daha bir gün 

önce doğum yapan eşine yardım için mutfağa gitmiş. 

Beklediği fırsatı yakalayan padişah, kuşağında sak-

ladığı hançeri çıkarmış. Boncuklu beşiğinde, başına 

geleceklerden habersiz mışıl mışıl uyuyan bebeciğin 

boynunu kesivermiş. Hızla evden çıkmış, karanlığa 

karışmış. Artık bencil duygularla kararan yüreği ra-
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hatmış. Güzel bebeğinin kara yazgısını değiştirdiği 

için çok mutluymuş. Gezisini sürdürmüş coşkuyla.

Derken efendim, pireler filleri yerken efendim, 

aradan yıllar geçivermiş bir kuş hızıyla. Padişahın kızı, 

güzelliği dillere destan bir genç kız olmuş. Görenlerin 

gözleri kamaşıyormuş, güneşe bakar gibi. Babasının 

tersine, yüreciği de altın gibiymiş. Halkını çok sever-

miş. Aç görse doyurur, çıplak görse donatırmış. Her-

kesin sevgilisi güzel prensese eş olmak isteyen komşu 

ülke soyluları, birbirleriyle yarışır olmuşlar.

Sert geçen ve uzun süren bir kışın ardından geç 

de olsa bahar gelmiş. Kara günler, kalıcı değil ya! 

Her yan türlü renk ve kokuyla dolmuş. Padişah, yine 

kılık değiştirip atına atladığı gibi yola koyulmuş; ama 

bu kez vezirini de almış yanına. Az gitmiş, uz gitmiş, 

dere tepe düz gitmiş, hatta bir yaz ile bir güz gitmiş. 

Kocaman ülkesini köşe bucak dolaşmış.

Yollar, kıvrıla kıvrıla değirmencinin köyüne doğ-

ruluvermiş bir gün. Padişah, zaten zaman zaman 

merak ediyormuş o konuyu, sonuçtan emin gibi olsa 

da. Yağız atlarıyla, bildik yollardan geçmişler yel gibi. 

Çiçek kokulu dağlardan, kartal yurdu tepelerden aş-

mışlar, sel gibi.

Dağın yamacındaki değirmenin gürültüsünü duy-

muşlar. Arktan çağıldayarak akan buz gibi suda elle-

rini, yüzlerini yıkamışlar. Terli hayvanlarını dinlendi-

rirlerken değirmenci, onları görüvermiş. İçeri buyur 
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edip ağırlamış, ıraklardan geldiği belli bu yabancıları. 

Akşam bastırıverince konuklarını kalmaya razı etmiş. 

Eve varmışlar. Onları, değirmencinin oğlu karşı-

lamış. Kapı gibi, yağız bir delikanlıymış. Kara kaşlı, 

kara gözlü, yakışıklı mı yakışıklıymış. Konuklar dinle-

nince sofra kurulmuş. Allah ne verdiyse yemişler hep 

birlikte. Köpüklü kül kahveleri içilirken söyleşi de 

koyulaşmış iyice. Padişahın gözü, delikanlının ner-

deyse tüm boynuna dolanan yara izine takılıvermiş. 

Nedenini sormuş, ilgiyle. Değirmenci ve eşi içlerini 

çekerek anlatmaya başlamışlar, yıllar önce yaşadık-

larını. Konuklarının, bir tanecik oğullarına ettiği kö-

tülüğü yana yakıla anlatmışlar. Yıllardır nedenini bir 

türlü anlayamadıklarını da eklemişler.

Padişah, bebeği nasıl kurtardıklarını sorunca, 

anlatmayı sürdürmüşler. Bebeğin çığlıklarına yetişip 

acıyla odadan odaya koşuştururlarken kapıları vurul-

muş. İçeriye giren ak saçlı, ak sakallı bir dedeymiş. 

Yoldan geçen bir hekim olduğunu, çocuğun sesine 

koşup geldiğini söylemiş. Dedenin, önce yaraları 

diktiğini, sonra da yedi dağın çiçeğinden yaptığı tür-

lü merhemlerle bir tanecik oğullarını iyileştirdiğini 

anlatmışlar. Anlatmışlar anlatmasına da padişahın 

üzüntüsünü varın siz hesaplayın!

Gece herkes mışıl mışıl uyurken padişah, misler 

gibi sabun kokan yatakta dönüp duruyormuş. Sa-

bah olmadan kararını vermiş. Bu konuyu yeniden 
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halledecekmiş, hem de hiç mi hiç yanlış yapmadan. 

Sabah ilk ışıklarla, değirmenci ve eşini karşısına al-

mış. Kendisinin bu ülkenin padişahı, yanındakinin 

de veziri olduğunu söylemiş. Oğullarını çok beğen-

diğini ve sarayına yakışacağını eklemiş. Duyulur da 

şaşırılmaz mı? Elleri ayakları karışmış, padişahları-

nın eteğini öpmüşler hemen. Bir tanecik oğullarının 

da, kendilerinin de başlarına devlet kuşu konduğunu 

düşünmüşler elbette. Ancak can parçası oğullarından 

ayrılmak zor gelecekmiş onlara. Ama padişah emrine 

karşı çıkılır mı hiç? Onun eteklerini yeniden öpmüş-

ler bağlılıkla, borçlulukla. 

Padişah, oturup başvezire bir mektup yazmış he-

men. Bu mektubu getiren delikanlının, gelir gelmez 

öldürülmesini emrediyormuş. Altına da mührünü 

basmış. Katlamış, zarflamış ve karşısında saygıyla 

bekleyen delikanlının eline vermiş. Ona,

— Bak oğlum, akıllısın, yakışıklısın. Senin yerin 

burası değil. Sen, sarayıma yakışır bir leventsin. He-

men yola çık ve en kısa zamanda saraya ulaş. Haydi, 

yolun açık olsun! demiş.

Ana, baba buruk ama mutlu uğurlamışlar oğulla-

rını. Padişah da eksik kalan bir görevi tamamlamanın 

rahatlığı(!) içinde çıkmış yola. Kendi çocuğunu koru-

mak için başkasının yavrusunu öldürmek hiç de yanlış 

gelmiyormuş ona. “Hele söz konusu evlat padişaha 

aitse zaten bu böyle olmalı,” diye düşünüyormuş.
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Değirmenci ve eşi, o yaşına dek ağlatmadıkları, 

bakmalara kıyamadıkları, koklamaya doyamadıkları 

ay parçası oğullarını karşılarına almışlar. Son bir kez, 

onu tepeden tırnağa süzüp,

— Gözümüzün nuru, evimizin, ocağımızın uğuru, 

yaşam bahçemizin tomurcuğu oğul! Bilirsin şu yalan 

dünyada senden değerli, senden güzel hiçbir şey 

yoktur yaşamımızda. Senden ayrılmak, yüreciğimizi 

çıkarıp yabana atmak gibi. Ama güzel oğul, her başa 

konmaz böyle bir devlet kuşu. Yüce padişahımızı 

görmek, onu ağırlamak kaç Tanrı’nın kuluna nasip 

olmuştur ki! Ya onun elinden ferman alıp saraya kapı-

lanan kaç oğul var şu koca ülkede? Var git güle güle! 

Bahtını veren Rabbim, tahtını da versin sana. Sen 

bizi mutlu ettin, o da seni kutlu etsin, gönendirsin. 

Biliriz ki dağ dağa kavuşmaz; ama insan olan elbet 

bir gün kavuşur sevdiklerine, yeter ki unutmasın. Bizi 

unutma oğul. Köklerimizdir bizi besleyen ve dimdik 

ayakta tutan, her kim olursan ol! demişler.

Zor ayrılmışlar, çok zor. Eee, et tırnaktan ayrılır 

mı hiç? Yakışıklı delikanlı son bir kez bakmış güzel 

köyünün bakımlı bağlarına, zümrüt dağlarına. Her 

ağaç dibi, her taş başı bir sürü anıyla doluymuş. Gi-

deceği yer saray da olsa gönlünün asıl sarayı bura-

larmış. Bu keklik ötüşlü dağlar, tavşanların koşuştur-

duğu yamaçlar, sincapların yuvalandığı, yavruladığı 

koyu gölgeli ağaçlar, suyu diş sızlatan pınarlar...
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Hem yürüyor hem de düşünüyormuş dün aklın-

dan bile geçirmediği bugünü nasıl yaşadığını. Yolcu, 

yolunda gerekmiş. Derelerden yel gibi eserek, ya-

maçlardan sel gibi geçerek ilerlemiş günlerce. Günler 

haftaları, haftalar ayları kovalamış yollarda. Dere 

tepe düz gitmiş, altı ayla bir güz gitmiş. Ardına dönüp 

bakınca bir de ne görsün? Meğer bir arpa boyu yol 

gitmemiş mi? Kâh bir ağaç kovuğunda, kâh bir han 

köşesinde, kâh bir köy odasında geceleye, anacığının 

babacığının adlarını heceleye, varmış varacağı yere. 

Su, aka aka yatağını bulmaz mı? Var varanın, sür sü-

renin demezler mi?

İlk kez böyle büyük bir kent görüyormuş delikan-

lı. Atlı arabalar, süslü faytonlar, gezgin hokkabazlar, 

sırıklar üzerinde gezinen cambazlar; gezenler, tozan-

lar, ozanlar, azanlar, göz süzenler, ipe un serenler 

şaşırtmış delikanlıyı. Bir o denli de korkmuş gözü. 

Ama çok güzel yanları da yok değilmiş hani. Acele-

si çokmuş, duracağı yokmuş. Koynunda, gözünden 

bile sakındığı, yüce padişahının emaneti, geleceğinin 

güvencesi olan mektup, koşmuş saraya doğru. Gün, 

dağlar ardına aşmış; evli evine, köylü köyüne çoktan 

ulaşmışmış. Sarayın ışıltısı kör karanlıkta bile göz 

alıyormuş. Ayların yorgunu, özlemin vurgunu deli-

kanlı has bahçeye girdiğinde, göz kapakları kapan-

mak üzereymiş. Gül kokularıyla da kendisinden geç-

miş oğlancık. Ona yatak oluvermiş, bir gül fidanının 





ISBN 978-975-07-1201-2

YAŞ

9

10

11

12 GÜNEŞ YÜKLÜ
MASALLAR

Bir varmış bir yokmuş,

gök kubbenin altında masallar çokmuş. 

Çocuklarımız onlarla büyüsün, mışıl mışıl uykulara 

dalsın, zengin Türkçemizi ilk ağızlardan dinlesin; 

dedelerini, ninelerini ve çocukluklarının güzel

izlerini hiç unutmasınlar diye... Güneş Yüklü 

Masallar, hayal gücünün sonsuzluğuna açılan 

kapının anahtarlarını sunuyor sizlere.

İçeri buyrun.

Şahsene Camız




