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Tarık Demirkan

“Kültürlerimiz farklı olsa da dünyamız tek. 

Masal her ülkede masaldır, çocuk da her ülkede çocuk” 

gerçeğine inanıyor. Okunan bir masalın ardından bir çocuğun 

yüzünde beliren bir gülümsemenin ve dünyayı anlamaya çalışan 

çocuk için harcanan emeğin her şeye değeceğini düşünüyor. 

Küçükler için derlediği ve çevirdiği “Her Güne Bir Masal”, 

“Dünyanın En Güzel Masalları”, “Dünya Hayvan Masalları”, 

“Mevsim Masalları” ve “Pal Sokağı Çocukları” gibi eserlerin yanı 

sıra, büyükler için de bir dizi telif ve çeviri eseri var. Karadeniz’in 

küçük bir kenti olan Bartın’da başladığı yaşam macerasını 

sırasıyla İzmir, Budapeşte, Londra ve İstanbul’da sürdürdü. 

Şimdi ise Budapeşte’de yaşıyor. Yazar ve serbest gazeteci 

olarak çalışıyor. Evli ve “hayatımın en güzel masalı” 

olarak tanıttığı ve çocukluğunu dünya 

masallarıyla bezediği bir kızı var.

yazarın yayınevimizden çıkan diğer kitapları:

Dünya Halklarından Hayvan Masalları 1, Tarihî Konağın Gizemi
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Neden Arı Sevinç, 
Örümcek Üzüntü Getirir?

Rumen masalı

Çok eski zamanlardan birinde, dünyada örüm-

cekler ve arılar bile yokken, köylerden birinde yoksul 

bir kadıncağız yaşarmış. Bu kadının bir kızı ve bir de 

oğlu varmış. Kadın bütün gün çalışır didinir ama ço-

cuklarının karınlarını tam anlamıyla doyuramazmış. 

Onları yetiştirirken çok zorlanmış. Sonunda çocuklar 

büyümüş, çalışıp annelerine yardım edecek yaşa gel-

mişler. 

İki kardeş iş aramak için yola çıkmış. Kız bir in-

şaatta tuğla taşımaya, oğlan ise bir terzinin yanında 

dikiş öğrenmeye başlamış.



8

T
a

rık
 D

e
m

irk
a

n
  

  D
Ü

N
Y

A
 H

A
L

K
L

A
R

IN
D

A
N

 H
A

Y
V

A
N

 M
A

SA
L

L
A

R
I 2

Zaman hızla geçiyormuş. Günün birinde anneleri 

amansız bir hastalığa yakalanmış. Durumunun çok 

ağır olduğunu fark edince çocuklarına haber gön-

dermiş.

Kız, annesinin hasta olduğunu duyar duymaz 

elinden tuğlaları attığı gibi yola çıkmış. “Annem has-

taysa bana mutlaka ihtiyacı vardır,” diye düşünmüş, 

ağlayarak annesinin yanına koşmuş.

Oğlan ise, “Eğer böyle ağır hasta olmuşsa ben 

nasıl yardım edeyim? Şimdi ayrılırsam işimden de 

olurum,” diye düşünmüş ve çalışmaya devam etmiş.

Annesi her şeyi bırakıp yanına koşan kızını gö-

rünce çok sevinmiş, onu alnından öpüp şöyle demiş: 

“Kızım, Tanrı senden razı olsun. Bu ölüm dö-

şeğinde bana sevinçli anlar yaşattın. Bundan böyle 

sen herkese sevinç getiresin, seni gören herkes se-

vinsin.”

Zavallı kadın, oğlunun gelmediğini fark ettiği 

gibi oğlunun kendi hakkında neler söylediğini de 

duymuş. Bunun üzerine çok üzülmüş ve oğluna şöy-

le beddua etmiş:

“Sen sevgili oğlum, madem dikiş dikmek uğruna 

beni ziyaret etmedin, işinde hiç mutlu olamayasın. 

Senin yaptığın işleri başkaları hep bozsun ve seni 

gördüğünde kimse sevinmesin!”

Yaşlı kadının diledikleri aynen gerçekleşmiş: Kızı 

çalışkan bir arıcık olmuş; pastalara, çöreklere tat 
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veren ballar yapmış, karanlıkta aydınlanmak için ya-

kılan mumlar hazırlamış.

Oğlu ise bir köşede tek başına oturup herkesin 

iğrendiği bir örümcek olmuş. Sürekli ağ örmüş ama 

insanlar onun yaptıklarını sürekli bozmuş. Onu gö-

rünce kovalamışlar.

Annenin dileği doğrultusunda arı insanlara se-

vinç kaynağı olmuş. Örümcek ise insanların gördüğü-

ne sevinmediği bir hayvan olarak anılmış.
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Köpekler Neden Sürekli 
Havlar?

Filipin masalı

Çok eski zamanlarda, dünyada köpeklerin olma-

dığı devirde, bir orman köyünde genç bir adam yaşar-

mış. Bu gencin işi gücü avlanmakmış. Her gün sabah 

erkenden ormana gider, hayvanları yakalayıp evine ta-

şırmış. Ünlü bir avcıymış. Böbürlenmeyi çok severmiş. 

Her avcı gibi saatlerce kendinden, başarılarından ve 

cesaretinden konuşur, bazen de dinleyenlere bıkkınlık 

verirmiş.

Bir keresinde güzel bir ceylan vurmuş. Ceylanı eve 

götürmek için yola çıktığında bir dere kenarına gel-

miş. Hava da çok sıcak olduğundan oturup biraz se-

rinlemek istemiş. O sırada bir ihtiyar çıkmış karşısına. 

Genç avcı, dinleyici bulunca hep kendini överek 

avını nasıl yakaladığını anlatmaya başlamış. Bir yan-

dan övünüyor, bir yandan da bağıra çağıra bu cey-

lanın ne kadar güzel yemek olacağını anlatıyormuş.
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Bunun üzerine ihtiyar şöyle demiş:

“Sen çok usta bir avcısın gerçekten. Bana bunun 

etinden bir parça verebilir misin? Benim karnım çok 

aç. Senin gibi avcı da olmadığımdan böyle güzel cey-

lan yakalayamam.”

“Olmaz!” demiş avcı. “Ben bundan sana bir parça 

verirsem aileme az kalır. Hem ben çalışayım sen ye, 

oh ne güzel, gel keyfim gel! Sen benim oğlumu bir 

görsen bu ceylanın bile az geleceğini anlarsın. O çok 

yer ve hem de çok güçlüdür,” deyip ailesiyle övünme-

ye başlamış.

İhtiyar çok kızmış, avcıya beddua etmiş:

“Ormanların Tanrıları sana cezanı versin. Sürekli 

bağıran, övünen, avlanan ama avını bile yiyemeyen 

bir hayvan olasın.”

 Ormanların Tanrıları da ihtiyarın duasını kabul 

etmiş:

Avcı birden köpek oluvermiş.
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Kunduzlarla Kirpiler 
Neden Ezeli Düşmandır?

Kanada Kızılderilileri masalı

Kunduzlar ve kirpiler birbirlerini hiç sevmez. Ne-

rede karşılaşsalar birbirlerini kovalarlar. Ama bu her 

zaman böyle değilmiş. Tam tersine çok eskiden kun-

duz ve kirpi yediği içtiği ayrı gitmeyen iki arkadaşmış.

Beraber yemek yer, beraber eğlenirlermiş. Kun-

duz, bütün gün nehir yatağında evini inşa eder, yo-

rulur, sonra da can dostu kirpiyle ormanda eğlenerek 

yorgunluğunu atarmış. Buldukları yiyecekleri de mut-

laka birlikte yer, biri yoksa diğeri onun payına düşeni 

ayırırmış.

İşte bu büyük dostluk bir gün kunduzun eşek 

şakasıyla bozulmuş.
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Kunduz, nereden aklına geldi bilinmez, bir akşam 

bir oyun düşünmüş. Kirpi dostunun yanına gitmiş:

“Dostum! Sen akşam gölün ortasında hiç dolu-

nay seyrettin mi?” diye sormuş.

“Hayır, nasıl seyredebilirim? Yüzme bilmiyorum 

ki!”

“O kadar güzel oluyor ki! Peki, seyretmek ister 

misin?”

“İsterim ama istemekle olmuyor. Yüzme öğren-

mem gerek.”

“Ben sana yardım edebilirim,” demiş kunduz. 

“Bin sırtıma.”

Sonra da kirpiyi sırtına aldığı gibi nehrin orta-

sındaki minik adaya doğru yola çıkmış. Ama niyeti 

başkaymış. Sudan korkan kirpiye eşek şakası yapıp 

dehşete düşürmek ve onunla eğlenmek istiyormuş. 

Bu yüzden de suların derinleştiği yerde planını 

uygulamış. İyi yüzücü kunduz, derin sularda dalma-

ya, suyun altında da uzun zaman beklemeye başla-

mış. Kunduz dalıp çıkarken de kirpi öksüre tıksıra 

nefes almaya çalışıyor, kunduza yardım etmesi için 

yalvarıyormuş.

Kunduz ise su yutan kirpiyi gördükçe daha çok 

gülüyormuş.

Sonunda kirpi artık neredeyse ölmek üzereyken 

kunduz arkadaşını kıyıya götürmüş ve sırtından in-

dirip yere bırakmış, kahkahalar atarak evine gitmiş.
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Yarı baygın kirpi ise kendine geldiğinde kunduza 

haddini bildirmek için intikam yemini etmiş. Sabah 

olunca da planını uygulamaya başlamış.

Kunduz suyun içinde kendine yiyecek bir şeyler 

ararken gidip bir aydır üzerinde çalıştığı küçük bara-

jını yıkıvermiş. Zavallı kunduzun haftalardır çalışarak 

kurduğu baraj yıkılınca da hayvanın balık tuttuğu göl, 

içindeki balıklarla birlikte nehre akmış; kunduz evini, 

yurdunu kaybetmiş.

Kıyıya bakınca bunu yapanın eski dostu kirpi 

olduğunu görmüş. Görmüş ama yapacağı bir şey de 

yokmuş. Çünkü bir gece önce eşek şakası yapıp en 

yakın dostunu korkutan kendisiymiş. Kunduz bu tür 

gereksiz şakaların en yakın arkadaşlıkları bile yerle 

bir edebileceğini böylece öğrenmiş. Ama artık zamanı 

geri çevirmek mümkün değilmiş.

Ormanın bu iki sevimli hayvanı işte o günden 

beri birbirlerinin ezeli düşmanıdır. 
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Yusufçuk Kuşunun 
Göğsü ve Başı Neden 

Kırmızıdır?

Letonya masalı

Ormanların ve dağların arasında küçük bir köy 

varmış. İşte bu şirin köydeki evlerden birinde bir 

oğluyla bir anne yaşarmış. Anne oğlunu çok sever, 

üzerine titrer, onunla oyunlar oynar, ormanda onu 

sürekli gezdirirmiş.

Bir gün anne ve oğlu, ormana böğürtlen top-

lamaya gitmişler. Bir keçiyolundan yukarı doğru 

tırmanıyorlarmış. Keçiyolunun bir tarafı derin bir 

uçurum, diğer yanı ise dikenli böğürtlen çalılıkları ve 

kayalıkmış. Çocuk böğürtlen toplamak isterken bir-








