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Grimm Kardeşler

Jacob Ludwig Carl Grimm (1785-1883) ve Wilhelm Carl Grimm 

(1786-1859) adlarını taşıyan Grimm Kardeşler, kendi ülkeleri 

olan Almanya’dan başka çeşitli Avrupa ülkelerindeki sözlü 

halk edebiyatı ürünlerini derleyerek sözlü kaynaklara 

dayalı iki yüzden fazla masalı yazıya döküp yayınladılar. 

Bu masallar yetmişten fazla dile çevrilip tüm dünyaya 

yayıldı. Böylelikle bu iki kardeşin emekleri, birçok masalın 

unutulup gitmesini önlemiş oldu. İnsanları umutlarının, 

acılarının, se  vinç lerinin, düşlerinin, korkularının, hayal 

güçlerinin sonsuz luğunu gördüğümüz bu masalları 

okuyabilmek, tüm ço  cuklar için başlı başına bir sevinçtir. 

Nihal Yeğinobalı’nın Grimm Masalları’ndan seçip titizlikle 

Türkçe’ye kazandırdığı bu ya  pıt, her çocuğun mutlaka 

okuması gereken evrensel ma  sal lardan oluşmaktadır.
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yazarların yayınevimizden çıkan diğer kitabıdır.
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Karbeyaz ve Gülpembe

Bir zamanlar kulübesinde iki küçük kızı ile otu-

ran yoksul bir dul kadın vardı. Kızlarına, kulübenin 

önündeki iki gül ağacına benzedikleri için Karbeyaz 

ve Gülpembe adları nı vermişti. Bu kızlar dünyanın en 

güzel huylu, en terbiyeli, en çalışkan iki çocuğuydu. 

Ancak Karbeyaz, Gülpembe’den de uslu ve uy  saldı. 

Gülpembe çok zaman kırlarda koşuşup çiçek arar, 

kelebek tutardı; oysa Karbeyaz daha çok evde otura-

rak ev işlerinde annesine yardım eder, yapacak başka 

iş yoksa ona yüksek sesle kitap okurdu. İki kardeş 

bir birleri ni çok seviyor, her zaman el ele do  laşıyor, 

birbirlerinden as la ayrılmayacaklarını, her şeylerini 

birbirleriyle paylaşacakla rını söylüyorlardı.

Ormana dalıp böğürtlen toplamayı pek severler di 

ve hiçbir hayvan onlara ilişmezdi. Tavşanlar on   ların 

elinden karnabahar yer, ceylanlar yanı başlarında 



G
rim

m
 K

a
rd

e
ş

le
r   G

R
IM

M
 M

A
S

A
L

L
A

R
I 2

8

otlar, keçiler çev relerinde sıçrayıp oynar, kuşlar on-

lardan hiç kaçmayarak dallarda şakımalarını sürdü-

rürlerdi. Bu iki kardeşin başına hiç kaza gelmezdi. 

Ormanda gecikip de geceye kaldıkları za  man hemen 

yosunların üzerine uzanıp sabaha ka  dar uyur lardı. 

Anneleri de bunu bildiği için onları hiç me  rak etmez

di.

Bir keresinde gene böyle, geceyi ormanda geçir

mişler di. Günün ağarmasıyla uyandıklarında, biraz 

ötede oturan ışıl ışıl ak giysili, dünya güzeli bir kız 

çocuğu gördüler. Ço cuk ayağa kalkarak onlara tatlı 

tatlı baktı, sonra hiç sesini çıkarmadan or  mana dalıp 

gitti. Kız kardeşler çevrele rine bakınınca derin bir 

uçurumun yakınında olduklarını, ka  ran  lıkta birkaç 

adım daha atsalar buraya yuvarlanmış ola caklarını 

gördüler. Bunu anlattıkları zaman an  neleri, “O be

yazlı hayalet herhalde çocukları koruyan iyilik peri-

siydi,” dedi.

Karbeyaz’la Gülpembe evlerini öyle temiz tutar-

lardı ki kapıdan içeri girmek bile bir zevkti. Yazın 

her sabah Gül pembe ilkin ortalığı toplar, sonra gül 

fidanlarının her birin den bir gonca kopararak anne-

sine bir buket hazırlardı. Kışın her sabah Kar beyaz 

ocağı yakıp çaydanlığı kaynamaya ko yardı. Çay dan

lık bakırdı; ama güzel ovulmuş olduğu için al  tın gibi 

parlardı. Akşam, dışarıda kar taneleri dü  şe dursun 

anne, “Karbeyaz, git kapıyı sürgüle,” derdi. Sonra 
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ocak başı na otururlardı. Çocuklar yün eğirirken an  ne 

gözlüğünü takıp yüksek sesle kitap okurdu. Kü  çük 

kuzularını da yanlarına alır lardı. Köşedeki tünekteyse 

beyaz bir kumru başını kanadı nın altına sokup raha-

tına bakardı.

Bir akşam gene böyle otururlarken kapı vuruldu. 

Sanki birisi içeri girmek istiyordu. Anne, “Çabuk, 

Gülpembe,” de di. “Çabuk kapıyı aç; belki kardan 

sı   ğınmak isteyen bir yol cu falan vardır.” Böylece 

Gül  pembe gidip sürgüyü çekerek kapıyı açtı. Eşikte 

üşü  müş, zavallı bir insan göreceğini sanı yordu; ama 

bunun yerine kocaman, iri bir ayı o kara kafası nı kapı 

aralığından içeri uzatmaz mı? Kızcağız bir çığlık ko

pararak içeri kaçtı, kuzu melemeye, kumru tü  neğinde 

çır pınmaya başladı; Karbeyaz da annesinin yatağının 

arkasına sığındı.

Gelgelelim, Ayı konuşmaya başlayarak, “Kork ma 

yın,” dedi. “Size zararım dokunmaz benim. So  ğuktan 

donmuş du rumdayım. İçeri girip biraz ısınmak isti-

yorum.”

Anne, “Zavallı Ayı!” dedi. “Gel de şu ocak başına 

uzan. Ama sakın tüylerini yakma ha!” Sonra, “Gül 

pembe, Karbe yaz gelin, gelin! Ayı size bir şey yap 

mayacak. Dürüst bir hay van o,” dedi.

Bunun üzerine kızlar ortaya çıktılar. Yavaş ya  vaş 

ku zuyla kumru da korkularını yenerek bu kaba saba 

konuğa alıştılar.
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Ayı içeri girmeden önce, “Çocuklar, gelin de üs     

tümdeki karları silkeleyiverin,” dedi. Onlar da sü 

pürgelerini ala rak onun üstünü başını temizlediler. 

Sonra koca Ayı hoşnut lukla homurdanarak ateş ba-

şına uzandı.

Çok geçmeden çocuklar bu koca hayvanla oyun 

oyna yıp şakalaşacak kadar samimileştiler. Onun o 

uzun, kalın tüylerini çekiyor, ayaklarıyla onu gıdık-

layıp yere yuvarlıyor, hatta ufak bir değnekle arada 

ona vuracak kadar işi ileri gö türüyorlardı. Ayı onların 

bütün oyunlarına güler yüzle katla nıyor, ancak biraz 

hızlı vururlarsa şöyle sesleniyordu:

İlişmeyin, yaramaz

Gülpembe’yle Karbeyaz 

Bilin ki bana vuran 

Asla gelin olamaz.

Uyku zamanı gelip de çocuklar odalarına gidince 

anne, Ayı’ya, “İstersen burada, ocak başında uyu  ya bi

lirsin,” dedi. “Soğuktan, kardan korunmuş olursun.”

Şafak söker sökmez iki kardeş, Ayı’yı gene dışarı 

çıkardı lar, o da karların üzerinden uzaklaşıp gitti. 

Bundan sonra her akşam aynı saatte kapıya gelir 

ol  du. Ocak başına uza nıp çocukların kendisiyle is 

te diklerince oynamasına izin veri yordu. Zamanla 

bu hayvan dostlarına öyle alıştılar ki so kak kapısını 

onun için açık bırakmaya başladılar.
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Bahar gelip de kırlar, ormanlar yeniden yeşerdi-

ği zaman, bir sabah Ayı, Karbeyaz’a artık onlardan 

ay          rılması ge rektiğini, bütün yaz geri gelmeyeceğini 

söyledi.

Karbeyaz, “Nereye gidiyorsun, peki, sevgili Ayı

cığım?” diye sordu.

“Ormana gidip hazinelerimi hain cücelerden ko 

rumam lazım. Kışın, toprak donmuşken bu cüceler 

ko  vuklarından çı kamazlar. Ama şimdi artık güneşin 

ısısıyla toprağın buzları çözüldü ya, bu cüceler yeri 

kazıp dışarı çıkarlar, ne bulurlar sa aşırırlar. Ma  ğa ra

larına gizledikleri şeyleri bir daha bul mak da kolay 

olmaz.”

Fakat Gülbeyaz onun gideceğini duyunca çok 

üzül düğü için kapıyı öyle bir isteksizlikle açmıştı ki 

Ayı aralık tan sürtünerek geçerken bir parçası man-

dala takılıp kaldı. Karbeyaz, postta açılan bu de  liğin 

altından bir altın ışıltısı gö rür gibi olduysa da emin 

olamadı. Bu arada Ayı hızlı adım larla uzaklaştı ve çok 

geçmeden ağaçlar arasında görünmez oldu.

Bir süre sonra, anne kızlarını çalı çırpı toplasın-

lar di ye ormana yollamıştı. Kızlar yola devrilmiş bir 

ağaç gördü ler. Ağaç kütüğünün üstünde hoplayıp zıp-

layan bir şey vardı; ama kızlar bunun ne olduğunu 

önce çıkartamadılar. Yaklaşınca bumburuşuk, ihtiyar 

suratlı, upuzun, bembeyaz sakal lı bir cü      ce olduğunu 

gördüler. Sakalının ucu, ağaç kütüğündeki bir çatla-
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ğa takılmıştı, cüce de onu nasıl kur  taracağını bileme-

yerek zincire vurulmuş köpek yav ruları gibi hoplayıp 

sıç rayıp duruyordu. Kızlara, o kan çanağına dönmüş, 

ateş püs küren gözleriyle ba  ka  rak, “Ne bakıp duruyor-

sunuz orada?” diye bağırdı. “Bana yar dım eli uzatma-

dan geçip gidecek misiniz yoksa?”

Gülpembe, “Sana ne oldu böyle, küçük adam?” 

diye sor du.

Cüce, “Kaz kafalı salak!” diye bağırdı. “Kütüğü 

ya rıp mutfağım için ufak parçalara ayırmak istiyor-

dum, çünkü bizim nazik yemeklerimiz siz oburların 

tıkındığınız şeylere ben zemez; odun büyük, ateş gür 

olursa hemen dibi tutar. Balta yı bir güzel şu ağaca 

saplamışken birden elimden kaymasıyla şu güzelim 

sakalım araya sıkışıp kaldı. Bir türlü kurtara mı yo  rum. 

Gülmesenize be, soluk suratlılar! Çok mu tuha fını za 

gitti?”

İki çocuk, cücenin sakalını kütüğün yarığından 

çıkartabil mek için ellerinden geleni yaptılarsa da ba 

şaramadılar. So nunda Gülpembe, “Gidip, bize yar   dım 

edebilecek birini bu layım bari,” dedi.

Cüce, “Kuş beyinli, saman kafalı dangalak!” di  ye 

hırlar gibi konuştu. “Gidip başkalarını çağırmanın ne 

âlemi var? Zaten siz bile fazlasınız. Başka bir çıkar yol 

düşünemiyor musunuz?”

Karbeyaz, “Sabırsızlanma,” dedi. “Aklıma bir şey 

geldi.” Sonra cebinden makasını çıkararak cücenin o 

sivri sakalının ucunu kesiverdi!
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Cüce özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz ağacın kök 

leri arasında duran altın dolu çuvalını omzuna vurdu, 

“Aptal in sanlar! Şu güzelim sakalımın ucunu kestiler! 

Canınız ce henneme!” diye homurdana ho  murdana 

oradan uzaklaştı. Çocuklara dönüp bakmadı bile.

Bir gün, Karbeyaz’la Gülpembe ba  lık tut maya gi-

diyorlardı. Göle yaklaştıkları sırada kı     yıda, koca man, 

çekirgeye benzeyen bir şeyin su    ya atlayıverecekmiş 

gibi sıçrayıp durduğunu gördüler. Koşup gidince cü-

ceyi tanı dılar.

Gülpembe, “Ne yapıyorsun böyle?” diye sordu. 

“Suya düşeceksin.”

Cüce, “O kadar salak değilim!” diye ba  ğırdı. “Kör 

müsünüz? Şu balık beni dibe çekecek!”

Meğer küçük adam kıyıda oturmuş, oltasıyla ba-

lık tut maya çalışırken rüzgâr çıkınca sakalı ol  ta  nın 

ipine dolan mış. Tam bu sırada oltaya da ko  ca man bir 

balık yakalanmaz mı? Cüce onu çekip su  dan çıkarta-

mamıştı ve bu çekiş meyi balık kazanacağa benziyor-

du. Cüce kıyıdaki sazlara, kamışlara tu  tunmaya çalı-

şıyordu; ama çabaları boşunaydı; çok geç    meden göle 

düşecekti. Şansına, iki kız kardeş tam o sırada çıka-

gelmişlerdi. Şimdi cücenin sakalını oltanın ipin den 

kurtarmaya çalıştılar; ama ne yazık ki bu ikisi iyice 

birbi rine dolandığından ayrılmıyorlardı. Böylece Kar-

beyaz gene makasını çıkararak sa    kalın ucundan bir 

parça daha kesti.
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Cüce bunu görünce öfkesinden küplere binerek, 

“Eşşek kafalı! Neredeyse yüzümü kesiyordun!” di  ye 

bağırdı. “Sakalı mı bir kez kestiğin yetmiyor mu ki 

şimdi de en güzel kısmı nı kırpıyorsun? Artık bizim-

kilerin içine çıkacak yüzüm kal madı. Keşke ayakların 

kırılsaydı da buraya hiç gelmeseydin!” Böy    le diyerek 

sazların arasında duran inci dolu bir tor bayı sırtına 

vurdu, başka tek laf etmeden koştu gitti, kaya ların 

arasında görünmez oldu.

Bu serüvenden birkaç gün sonra anne iki kızını, 

iğne, iplik, düğme, dantel alsınlar diye kasabaya yol-

ladı. Kızların yolu, üzeri kayalıklı, açıklık bir yerden 

geçiyordu. Başlarının üzerinde, kocaman bir kuşun 

döne döne aşağı doğ ru uçtuğunu ve en sonunda 

büyük bir kayanın ardına indiği ni gördüler. Anında 

kulakları tırmalayan bir çığlık duyarak koşup bakınca 

bir de ne görsünler? Koca bir kartal, şu önceden tanı-

dıkları cüceyi gagasına almış, havalanmaya çalışmı-

yor mu? İyi yürekli kızlar hemen cüceyi sımsıkı kav

rayıp çekiştirmeye başladılar; öyle ki sonunda kartal 

cüceyi kaçırma çabasından vazgeçerek uçup gitti.

Cüce de, korkusu geçip kendine gelmeye başlar 

başla maz o çatlak sesiyle, “Daha dikkatli tutamaz 

mıydınız be ni?” diye bağırdı. “Öyle bir çekiştirdiniz ki 

şu güzelim kahve rengi ceketim yırtıldı. İşgüzar şap-

şallar, siz de!” diye rek içi değerli taş dolu heybesini 

sırtına vurduğu gibi kayala rın arasındaki mağarasına 

gitti.
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İki kız kardeş onun nankörlüğüne alışmışlardı ar-

tık. Kasabaya giderek alışverişlerini yaptılar. Dö  nüşte 

gene o açık lık yerden geçerken bir köşede cüceyi 

gördüler. Ters yara tık çevrede kimse yok san  dığı için 

heybesindeki değerli taş ları boşaltmış saymaktaydı. 

Güneşin parlak ışınları altında renk renk taşlar öyle 

güzel ışıldıyor, öyle göz alı yorlar dı ki kızlar durup 

hayran hayran seyre daldılar.

Cüce onları görünce, “Orada durmuş neden aval 

aval ba kıyorsunuz?” diye bağırdı; yüzü öfkeden mos

mor kesilmişti.

O, Gülpembe’yle Karbeyaz’a böyle atıp tutarken 

birden bir homurtu duyuldu ve ormanın içinden ko

caman bir ayı çıkageldi. Cüce korkudan titreyerek 

yerinden fırladı; ama ayı ona yetişmişti bile.

Cüce, “Ne olur, canımı bağışla, yüce Ayı Reis!” 

diye yalvardı. “Bütün hazinelerimi sana vereceğim! 

Bak, şu güzelim mücevherlere! Hepsi senin olsun, 

yeter ki sen benim canımı bağışla. Za  ten benim gibi 

bücür bir heriften korkacak değilsin ya! Beni yiyecek 

olsan o koskocaman diş lerinin kovuğuna gitmem! 

Sen şuradaki iki kızı ye, lezzetli olur onlar, tombul 

körpe bıldırcınlar gibi. Onları ye, gözünü seveyim!”

Ancak Ayı hiç karşılık vermeden o iri pençesinin 

tek bir vuruşuyla bücür yaratığı yere yıktı. Cüce bu 

dakikadan son ra yerinden kıpırdayamadı.

İki kız kardeş tam oradan kaçmaya hazırlanırlar-

ken Ayı arkalarından seslendi:
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“Karbeyaz! Gül pem be! Korkmayın! Durun biraz, 

beni bekleyin.”

Kızlar onu sesinden tanıyarak durdular. Ayı yan

larına gelince o boz post birden sırtından düştü, or-

taya tepeden tır nağa sırmalar giyinmiş, uzun boy lu, 

yakışıklı bir genç erkek çıktı.

“Ben bir Prensim,” dedi genç erkek. “Bu hain 

cüce, bütün hazinelerimi çaldığı yetmezmiş gibi bana 

büyü de yap mış, beni lanetlemişti. O ölünceye kadar 

ayı kılığında ormanda dolanıp duracaktım. Şimdi 

kötü yaratık hak ettiği cezayı buldu, ben de kurtul-

dum.”

Sonra üçü birden eve döndüler. Bir süre sonra 

Karbeyaz Prens’le evlendi, Gülpembe de Prens’in 

er  kek kardeşiy le. Cücenin şahane hazinelerini arala-

rında bölüştüler. Yaşlı anne de onların arasında uzun 

yıllar mutlu bir ömür sürdü. Bir zamanlar o kü  çük 

köy evinin önünde açan gül ağaçları şimdi sarayın 

bahçesinde açıyor, her yıl eşsiz güzellikte, pembe 

beyaz çiçekler veriyordu.
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Küçük Çoban

Evvel zaman içinde bir küçük çoban çocuk var

dı. Kendine sorulan bütün sorulara bilgece yanıtlar 

vermekle ün yapmış, ünü her yana yayılmıştı. Öyle 

ki, adı ülkenin kralının kulağına kadar gitmişti. Kral 

bu çocuk hakkında duyduklarına inanamayarak onu 

huzuruna çağırdı.

“Şimdi soracağım üç soruyu yanıtlayabilirsen se 

ni kendi öz oğlum gibi büyüteceğim, burada, sa  rayda, 

benim yanım da yaşayacaksın,” dedi.

Çoban Çocuk, “Nedir bu üç soru?” diye sordu.

“İşte birincisi: Denizde kaç damla su vardır?”

Çoban Çocuk, “Sayın Kralım,” diye yanıtladı. 

“Emir ve rin, yeryüzünün tüm akarsuları durdurul-

sun, ben damlaları sayıncaya kadar denize hiç su 

ak   masın, o zaman ben size de nizde kaç damla su ol   

duğunu söyleyebilirim.”
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Kral, “İkinci soru da şu,” dedi. “Gökyüzünde kaç 

yıldız vardır?”

Çocuk, “Bana büyük bir parça kâğıt verin,” de  di. 

Sonra bu kâğıda iğne ucuyla sayısız minicik delik 

deldi. Bu delikler öyle küçük ve çoktu ki saymak 

is   teyenlerin gözleri karışıyor du. Çocuk, “Bu kâ   ğıtta 

kaç delik varsa gökte de o sayıda yıl dız var,” dedi. 

“Haydi, saysanıza!”

Ancak hiç kimse bu delikleri sayamadı.

Bunun üzerine Kral, “Şimdi de üçüncü soru,” 

dedi. “Son suzlukta kaç saniye vardır?”

“Efendim, Aşağı Pomeranya’da elmas gibi yalçın 

kaya lı, sarp bir dağ vardır; yüksekliği bir mil, ge  nişliği 

gene bir mil, derinliği de bir mildir. Her bin yılda bir 

kez, bir kuş bu raya gelip gaga-

sını kayaya sürter; işte bütün 

dağ aşındığı za man sonsuz-

luğun ilk saniyesi sona 

ermiş olacaktır.”

Kral, Çoban’a, “So-

rularımı tam bilginler 

gi bi ya   nıtladın,” dedi. 

“Bun dan böyle sarayda, 

benim ya  nım  da yaşaya-

caksın, seni öz oğlum 

gibi büyüteceğim.”
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Cam Tabut

“Terzilerin çok yer gezip yüksek ve şerefli ko  num

lara gelme olanağı yoktur,” diyenlere sakın inanma-

yın. Bir terzi doğru saatte doğru yere giderse, hele 

şansı da var sa her şey olabilir.

İşte böyle, akıllı, uyanık bir terzi çırağı günler-

den bir gün yollara düştü ve bir süre sonra büyük 

bir ormana gel di. Yolu bilmediği için burada kaybol-

du. Derken gece indi; delikanlımızın artık yatacak bir 

yer aramak dışında yapabile ceği bir şey yoktu. Yu-

muşak yosunlardan rahat bir döşek ya pabilirdi; ama 

ormandaki vahşi hayvanları düşündükçe öyle kor-

kuyordu ki sonunda geceyi ağaç üstünde geçirme-

ye ka rar verdi. Ulu bir meşe ağacını seçti ve üstüne 

tırman dı. Burada, esen sert rüzgârda titreyerek bir-

kaç saat geçir dikten sonra birden, yakında bir yer-

de yanan bir mumun ışıl tısını fark etti. Bunun bir ev 
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olabileceğini, orada buradakinden daha ra  hat edebi-

leceğini düşünerek dikkatlice aşağı in      di, ışığa doğru 

yürüdü. Az sonra sazlardan, kargılardan yapıl ma bir 

kulübeye geldi, cesaretini toplayıp kapıya vurdu. Ka

pı kendiliğinden açıldı ve genç adam içeride çok yaşlı, 

ak sa kallı bir adam gördü. Bu adamın sırtında rengâ-

renk çaputlardan yapılma bir giy si vardı. İhtiyar bo-

ğuk sesle, “Sen kimsin, ne istiyorsun?” diye sordu.

Genç adam, “Ben yoksul bir terziyim,” diye kar 

şı lık ver di. “Bu ormandan geçerken birden gece 

bas   tırdı. Ne olur, izin ver de sabaha kadar burada 

ka  layım.”

İhtiyar, “Git işine!” diye tersledi delikanlıyı. “Ben 

serserileri evi me almam. Kendine başka bir yer ara.”

Böyle diyerek kapıyı kapamak istedi; ama ter-

zimiz onun eteğine sarılarak öyle yürekten yalvardı 

ki aslında göründüğünden daha yufka yü  rekli olan 

ihtiyar sonunda yumuşayıp genci içeri aldı, yiyecek 

verdi ve köşeye onun için bir döşek ser di. Yorgun ter-

zi sabaha kadar mışıl mışıl uyudu. Keskin bir çığlıkla 

yerinden sıçramamış olsa belki daha da uyuyacaktı. 

Kulübenin dışından müthiş ba  ğırışlar geliyordu. Genç 

terzi apar topar giyinerek dışarı fırla. Evin biraz öte

sinde koskoca, kapkara bir canavarla güzel bir keçi 

dövüşe tu  tuşmuşlardı. Birbirleriyle öyle şiddetli dö-

vüşüyorlardı ki ayaklarının altında yer adeta titriyor, 

hay   kı rışlarıyla gökler inliyordu. Dövüşü hangisinin 
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kazanacağı bir süre belli olmadı; ama sonunda keçi 

boynuzlarını düşmanının gövde sine öyle bir hışımla 

sapladı ki canavar korkunç bir homurtuy la yere dev-

rildi. Keçi birkaç hamle daha yaparak canavarın işini 

bitirdi.

Terzi kenarda durmuş bu dövüşü hayretle sey

rediyor du. Canavarı yere seren keçi başını kaldırıp 

terziyi görünce birden üstüne atıldı, onu boynuzla

rıyla tutup havaya kaldırdı ğı gibi dere tepe demeden 

koşmaya başla dı. Terzi bir yo  lunu bulup keçinin sırtı-

na oturmuş, boynuzla ra iki eliyle sımsıkı yapışmıştı. 

Kendini kaderin akışına bırak mış, nereye gittiğini 

bilmeden gidiyordu. Neyse ki keçi çok geçmeden ulu, 

sarp bir kayalığın önünde durdu, sırtındaki adamı 

usulca yere bıraktı. Zavallı terzi, yarı ölü bir du rumda 

yere uzanarak uzun süre öylece yattı. Nihayet kendi

ne gelip kalktığı za  man deminden beri onun başında 

bekle miş olan ke   çi, boynuzlarını tam karşısındaki 

kayanın orta ye  rine öyle bir şiddetle vurdu ki kaya 

bir kapı gibi açıldı. İçer iden taşan yoğun bir duman 

keçiyi terzinin gözlerinden gizle di.

Genç adam şimdi ne yapacağını, bu ıssız, vahşi 

yerde nereye gidip kime sığınacağını bilemiyordu. O 

öylece durmuş düşünürken kayanın içinden yükselen 

bir ses, “Hiç kork madan içeri gir, sana zarar gelmez!” 

dedi.

Terzi önce duraksadı, sonra içinden gelen bir 
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duyguya kapılarak kayadan içeri girdi. Kendini mu-

azzam büyüklük teki bir salonda buldu. Bu salonun 

tavanı, duvarlarıyla taba nı, üzerlerinde yabancı harf-

lerle yazılmış yazılar bulunan parlak, cilalı, dört köşe 

taşlardan yapılmaydı. Terzi çevresi ne şaşkınlık ve 

hayranlıkla bakıyordu. Tam geri dönmek üze rey ken 

gizemli ses yeniden duyularak, “Salonun orta yerin-

deki taşın üstüne git, dur ve başına geleceği bekle!” 

dedi.

Korkusuz bir genç olan terzi denilen yere gidip 

durdu. Bastığı taş birden yerinden oynayarak dibe 

doğru çökmeye başladı. Nihayet taş durunca terzi 

dört bir yanına bakındı: Yukarıdaki salon büyüklü

ğünde bir ikinci salondaydı; ama bura da bakıp gö  re 

cek daha çok şey vardı. Duvarlardaki oyuklar da kes

me camdan yapılma kavanozlar duruyordu ki ki  mileri 

renkli sıvılar, kimileriyse mavimtırak bir du  manla 

doluydu. Yerde de camdan yapılma iki ko       caman san-

dık vardı. Terzi şaşkınlık ve merakla so  ku  lup bunlara 

baktı. Cam sandıklar dan birinin içinde tıpkı bir şato-

yu andıran güzel bir bina var dı; çevresindeki ahırlar, 

samanlıklar, köy evleri bile ta  mam dı. Her şeyin çapı 

küçüktü; ama öyle kusursuz yapılmışlardı ki özenli 

bir sanatçının elinden çıkmış oldukları belliydi. Ter zi 

gözlerini bu sanat harikasın dan alamıyordu. Derken 

o gi zemli ses gene duyuldu ve ona öteki cam sandığa 

bakmasını buyurdu.
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İkinci sandıkta dünya güzeli bir kızın yattığını, 

uzun, lepis ka saçlarına bürünmüş olarak uyumak-

ta olduğunu görünce terzinin kapıldığı şaşkınlık ve 

hay ranlığı siz düşünün artık! Kızın gözleri kapalıydı;  

ama yüzünün canlı pembeliği ve göğsündeki kurde-

leleri kıpırdatan soluk alışları onun yaşadığını belli 

ediyordu.

Terzi ona yüreği çarparak bakadursun kız birden 

gözle rini açtı ve genç adamı görünce sevinç dolu bir 

sesle, “Ulu Tanrım!” diye seslendi. “Kurtuldum de 

mektir! Çabuk, aman çabuk, bu hapisten kurtar beni, 

şu camdan kafesimin sürgülerini aç, yeter!”

Terzi titremeyen ellerle onun dediğini yaptı. Cam 

sandı ğın kapağını kaldırdı, genç kız da hemen dışarı 

çıkarak bir köşede duran pelerinine sarındı. Bir ta-

şın üzerine oturup ter ziyi yanına çağırdı, yanağına 

bir öpücük kondurarak, “Sen be nim kaç zamandır 

beklediğim kurtarıcımsın,” dedi. “Mer  ha metli Tan-

rı benim acılarıma son veresin diye yollamış se  ni. 

Benim acılarımın bitmesi demek senin de başına 

devlet ku şu konması demektir. Sen, Tanrı’nın yolla-

dığı eşimsin benim, ömrünü benim yanı başımda, 

varımı yoğumu paylaşarak mut luluk ve huzur içinde 

geçireceksin. Şimdi otur da başıma ge lenlerin acıklı 

öyküsünü dinle: Ben çok zengin bir kontun kızıyım. 

Anababamı çok kü çük yaşta yitirdim. Onlar beni, 

büyütüp okutsun diye, ağabe yime emanet etmişler. 
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