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ALTIN KUÞ



Daha yeni yumurtlamýþtý. Çilli yumurtalarý

yuvada çevreye gülümser gibiydi.
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Onlarýn üzerine kuluçkaya yatmýþtý. Bir
ayak sesi duyunca önce þaþýrdý. Birden bire bu
kadar yakýnýna kadar gelen kimdi? Etrafýna
bakýndý. Kimsecikler yoktu. Yoksa yanýlmýþ
mýydý? Ama olamazdý. Sesi duymuþtu. Kuru 
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otlarýn üzerine basýldýðýnda çýkan bir sesti duy-
duðu. Baþýný biraz kaldýrdý tekrar etrafýný gözet-
ledi. Biraz ileride bir karartý gördü. Sonra da ya-
vaþ yavaþ yuvasýna doðru yürüyen birini fark etti.
“Aman Allah’ým!” dedi. Kalbi küt küt atýyordu.
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Ya bu insan, yumurtalarýný alýrsa. Ya on beþ
yirmi gün sonra çýkacak yavrularýndan kendini
mahrum býrakýrsa. Ýþte o zaman pek üzülürdü.
Buna üzülmek denmezdi. Ölesiye kederlenirdi.
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Onun canýný alsýnlardý da yumurtalarýný el-
lemesinlerdi.

Yine duydu o sesi. Tekrar o yöne baktý.
Evet evet biraz ilerde bir avcý yuvaya doðru
yaklaþýyordu. Bir þey mi sezmiþti adam. Yoksa 
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onu görmüþ müydü? “Belki de görmemiþtir!”
dedi içten içe. Bir plân kurdu kafasýndan. Bu
avcýdan yuvasýný korumalýydý. Yumurtalarýný
da. Böylece on beþ-yirmi gün sonra yumur-
tadan çýkacak yavrularýný kurtarmýþ olacaktý.
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Onlarýn doðmasý gerekti. Yumurtalardan çýkýp

hayat solumasý gerekti. Bu dünyanýn güzellik-

lerini görmeleri gerekti.
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Sonra birden aklýna bir þey geldi. Yaralý bir
kuþ taklidi yaparak yumurtalarý koruyabilirdi.

Yuvasýndan çýktý. Çilli yumurtalarý hü-
zünlü bir þekilde sanki ona bakýyorlardý. San-
ki  “Anneciðim  bizi  býrakma!” diyorlardý. O,
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onlarla konuþur gibi “Sizin için gidiyorum can-
larým. Sizin için gerekirse ölürüm!” dedi.

Yumurtalar sessiz bir þekilde ona bakýyor-
lardý. O bu sessiz bakýþlarýn içindeki sesi duya-
biliyordu. Yavrularýnýn aðlamalarýný sanki
hissedebiliyordu.
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Birden birkaç kanat çýrpma hareketiyle
kendini gösterdi. Avcý otlarýn arasýndaki
kýpýrdamayý görünce durdu. Önce bu kýpýrtý-
nýn ne olduðunu anlamaya çalýþtý. Altýn kuþ
onun dikkatini çektiðini anlayýnca biraz daha 
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ortaya çýktý. Yaralý bir kuþ taklidi yapmaya
baþladý. Avcý onu gördü. Silâhýný ona doðrulttu.
Ama onun yaralý olduðunu düþünerek silâhý
kayýþýndan tutup sýrtýna taktý. 
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Yavaþ yavaþ ona doðru yürümeye baþladý.

Altýn kuþ yuvadan uzaklaþtýrýyordu adamý. Bir

baþka yöne doðru kýrýk kanatlý bir kuþ taklidi
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yaparak gidiyordu. Avcý da onun peþinden ge-
liyordu. Yuvadan epey uzaklaþtýðýný anlayan
kuþ tam avcýnýn onu yakalayacaðý bir sýra he-
men kendini toparladý ve havalandý. Avcý si-
lâhýný alýp ona doðrulttu, ama iþ iþten geçmiþti.
Kuþ vuruþ mesafesinin dýþýna çýkmýþtý. Adam
epey þaþýrmýþtý. Bu yaralý kuþa ne olmuþtu
böyle. Birden iyileþmesinin sebebi neydi?

Altýn kuþ biliyordu bunun sebebini. Bu bir

sýrdý. O gün biraz da gülmüþtü avcýnýn hâline.

Gözlerini tekrar ufuklarda gezdirdi. O

günün zorluðunu ve bunun yanýnda avcýnýn

durumunu bir daha düþündü. Sonra konmuþ

olduðu kayanýn üzerinden havalandý. Akþam

olmadan yuvasýna gitmesi gerektiði aklýna gel-

di. Yumurtalarýný soðutmamasý gerekiyordu.

Yoksa yavrularý ölebilirdi. Kanat açýp yuvasýna

doðru uçarken güneþ de yavaþ yavaþ ufka

doðru süzülüyordu.
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KIZIL YELE



Kýzýl Yele annesiyle kýrlarda dolaþýyordu.

Yeþil çimenler, sarý çiçekler, kýrmýzý gelincikler

gezdiði her yerde onlara gülümsüyordu. 
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Güneþ, sarýþýn ýþýnlarýyla onlarý okþuyordu.

Papatya tarlalarý, yollarý üzerinde beyaz ve sarý

desenli kilimler gibi serilmiþti.

Kýzýl Yele annesine:
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– Anneciðim bugün hava ne kadar güzel,
deðil mi, dedi.

Annesi: 
– Evet çocuðum, pek güzel. Gün ýþýðý ve

çiçekler, nasýl da iç içe bir güzellik halkasý oluþ-
turuyorlar.

– Anneciðim akþama kadar bu kýrlarda
dolaþalým, olmaz mý? Böyle güzel bir günü bir
daha ya bulur ya bulamayýz. Günlerce hava
hep kapalýydý. Siyah bulutlardan baþka bir þey
göremedik; ne gün ýþýðý ne de bir mavilik, ama
bugün çok güzel bir gün. Bir günlük hürriyet
her þeye deðer. Nasýl olsa sahibimiz de gelip
bizi almadý.

– Evet, bugün hava bambaþka. Eðer sahi-
bimiz gelip bizi almazsa akþama kadar dolaþa-
biliriz, dedi.

Kýzýl Yele sevincinden bir o yana bir bu ya-
na koþtu, birkaç kez havaya çifte attý. Bu,
onun sevindiðinde yaptýðý hareketlerdendi.
Bir taraftan koþuyor, bir taraftan da “Yaþasýn,

17



yaþasýn ne güzel, akþama kadar oynayacaðým!”
diyordu.

Annesi onun bu sevinçli hâline sadece
gülümsüyordu. Kendisi de küçükken sevinçle
coþtuðu zamanlar toprakta toz kaldýrýp, oy-
nayýp zýplar, böyle çimenlerin üzerinde bir saða
bir sola koþardý.

O gün akþama kadar gezip tozdular. Kýzýl
Yele ise hep oynadý. Kelebekleri kovaladý, bu-
lutlarla yarýþtý. Aðaç gölgelerinde serinledi.
Kuþlara þakalar yaptý. Onlarý korkutmak için
kuyruðunu salladý.

Akþama kadar ne sahipleri geldi ne de bir
baþkasý.

Kýzýl Yele mutluydu, ama annesi endiþeliydi.
Çünkü sahipleri hâlâ onlarý almaya gelmemiþti.
Yoksa onlarý kýrlarda unutmuþ muydu? Eðer
unuttuysa gece boyu yalnýz baþlarýna bu
kýrlarda ne yaparlardý?

Hâlbuki sahibi onlarý böyle otlamalarý için
kýrlara býrakýr, akþama doðru da alýp evine
götürürdü.
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Bugün gelmemiþti iþte. Anne bu sebepten
tedirgindi. Geceleri bu yerler pek tekin ol-
mazdý. Ya bir canavar çýkarsa karþýlarýna. Ken-
di için deðil  yavrusu için üzülürdü. Çünkü o 
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daha çok küçüktü. Göreceði günler, yaþaya-
caðý uzun bir ömür vardý daha.

Akþama kadar beklediler ama boþuna. Ne
gelen vardý ne giden.
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Akþamýn karanlýðý ve serinliði yavaþ yavaþ
çevreye yerleþiyordu. Vakit ilerledikçe kork-
maya baþladýlar. Ama asýl endiþeli olan
annesiydi.

Kýzýl Yele’nin iþi iþti. Nasýl olsa sýcak bir an-
ne göðsü vardý. Ona sokulur ve bütün korku-
larýný atardý. Ya annesi kime sýðýnsýn?

Akþamýn ilerleyen saatlerinde anne ve Kýzýl
Yele sahiplerinden iyice ümitlerini kestiler.
Kuytu bir yer bulmak için yürümeye baþ-
ladýlar.

Hafif hafif bir rüzgâr esiyordu. Rüzgâr ge-
cenin karanlýðýnda göremedikleri papatyalar-
dan, gelinciklerden, mor sümbüllerden onlara
kokular getiriyordu.

Yürürken biraz ilerde bir kaya gördüler. Bu
epey iri ve yaþlý bir kayaydý. Sanki küçük bir
dað görünümündeydi.

Anne ve Kýzýl Yele yavaþ yavaþ bu kayaya
doðru yürüdüler.
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Biraz sonra oraya ulaþmýþlardý. Kayanýn ke-
narýnda geceyi geçirmeye karar verdiler.

Vakit epeyce ilerlemiþti. Kurt ulumalarý,
baykuþ sesleri sanki onlara tehlike sinyalleri
veriyordu.

Anne, kayanýn yanýna uzandý. Kýzýl Yele de
onun yanýna uzanýp annesine iyice sokuldu.
Anne, gün boyu yorulduðu için baþýný yere
yaslayýp hemen uykuya daldý. Ama Kýzýl Ye-
le’nin gözüne bir türlü uyku girmiyordu.

Tam uykuya dalacaktý ki Kýzýl Yele bir ses
duydu. Çok korktu. Gözlerini iri iri açtý ve an-
nesine daha da sokuldu. Bütün vücudu tir tir
titriyordu. Annesi ise uyuyordu. Kýzýl Yele onu
uyandýrmadý. Ama ona iyice sarýldý.

Ses þimdi daha yakýndan geliyordu. Kýzýl
Yele dikkat etti, kulaklarýný dikti ve sesi dinledi:

Sanki biri onun ismini söylüyordu:
“Kýzýl Yele! Kýzýl Yele!”
Kýzýl Yele etrafýna baktý. Kimsecikler

yoktu. Zaten olsaydý da göremezdi. Çünkü
etraf çok karanlýktý.
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Hâlâ ses “Kýzýl Yele! Kýzýl Yele!” diye onu

çaðýrýyordu. Kýzýl Yele en sonunda dayana-

mayýp sordu:
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– Kimsin, neredesin? Seni göremiyorum!

Ses:
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25

– Yukarýya gökyüzüne bak, beni orada

görebilirsin, diye karþýlýk verdi.
Kýzýl Yele baþýný gökyüzüne çevirdi, baktý.



– Sen misin bana seslenen, dedi.
– Evet, dedi yýldýz, benim.
– Senin adýn ne?
– Deminden beri çaðýrýyorsun ya iþte. Kýzýl

Yele
– O senin asýl adýn mý?
– Evet, dedi Kýzýl Yele.
– Ya, senin ismin ne? 
– Benim ismim Vega, dedi yýldýz.
Kýzýl Yele ona: 
– Vega mý, dedi. O ne biçim isim öyle? 
– Bu Batýlý bir isim. Beni Avrupalý bilim

adamlarý keþfettikleri için bana bu ismi koydu-
lar.

– Ya öyle mi?
– Evet öyle, dedi Vega. Ama benim baðlý

bulunduðum takým yýldýzýnýn ismi Kanatlý
At’týr. Sizin isminizden alýnmýþ.

Anladýðý bir ismi duymak ne güzeldi.
Vega’ya:

– Demek ki yabancý deðilmiþsin. Bizim ak-
rabamýz sayýlýrsýn.
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27

Vega gülümsedi bu sözler karþýsýnda.
– Öyleyiz, ama biz sadece bir takým

yýldýzýyýz. Sizin gibi canlý deðiliz. Sadece þekli-
miz size benziyor. 



– Peki, dedi Kýzýl Yele. Bana þu kanatlý atý
tarif et de görebileyim. Vega ona: 

– Saða bak, biraz ileriye. Sola bak, biraz ge-
riye, diyerek tarif etti kanatlý atýn yerini.
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Kýzýl Yele bu parlak yýldýzlarý hayâlinde bir-
leþtirdi. Hakikaten bir kanatlý ata benziyordu
bu takým yýldýzý. Ortasýnda kare þeklinde par-
lak yýldýzlardan oluþmuþ bir gövde ve ondan
uzanmýþ baþ, ayaklar ve bir kuyruk. Kanatlar
da iki yanda açýlmýþ gibiydi.

Vega ona daha birçok takým yýldýzlarýndan
bahsetti. Sonra onlarýn yerini tarif etti. Meselâ
Kraliçe ve Kral takým yýldýzlarý taca benziyor-
lardý. Herkül takým yýldýzý bir yükü kaldýrmýþ
insana benziyordu. Yaz Üçgeni takým yýldýzý üç
köþeden oluþmuþ bir þekildi.

Ama asýl Kýzýl Yele’yi þaþýrtan Küçük Ayý
ve Büyük Ayý takým yýldýzlarý oldu. Onlara
baktýðýnda bir büyük, bir küçük ayýyla karþý-
laþacaðýný zanneden Kýzýl Yele, karþýsýnda birer
cezve görünce önce þaþýrdý, sonra katýla katýla
güldü. Vega onun gülme sebebini anlayamadý.
Ama konuyu anlayýnca o da gülmeye baþladý.
Kýzýl Yele en son, gülerek bir espiri yaptý: 
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– Bunlarla ancak sahibimiz kahve piþirir ve
afiyetle içer, dedi küçücük aðzýyla. Az kalsýn
annesi uyanacaktý sesinden.

Arabacý Takým yýldýzý ise tam bir arabaya
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benziyordu. Ara sýra annesinin koþulduðu tah-

tadan yapýlmýþ arabaya. Onun en çok hoþuna

giden ise Kuðu takým yýldýzlarýydý. Uzun boy-

nuyla sanki bembeyaz bir kuðuyu görür gibi

oldu gökyüzünde. Onun biraz gerisinde Kartal

takým yýldýzýný görünce þaþýrdý. Kuðuyu kova-

layan bir kartal hayal etti. Bu ona ürperti ver-

di. “Kaç kaç, hýzlý uç!” diyesi geldi kuðuya.

Ama bunlar sadece þekilden baþka bir þey de-

ðildi. Heyecanlanmasý yersizdi. Boða takým

yýldýzýnýn þekli de tam evlerindeki boðaya ben-

ziyordu. Sahibi ara sýra onu çifte koþardý. An-

nesi ise iþten kurtulurdu böylece.

Vega yýldýzý neredeyse ona bütün gökyü-

zünü tanýtmýþtý. Gökyüzünün bu güzelliði ona

sahibinin bir zamanlar yapmýþ olduðu duayý

hatýrlattý. O gün harman yerinden geliyor-

lardý. Annesinin yanýnda o da vardý. Ýnce, zayýf

bacaklarýyla tin tin yürüyordu. Annesi arabaya 
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koþulmuþtu. Harmandan kaldýrýlan ürünleri
ambara götürüyorlardý. Akþam  olmuþ, henüz
eve gelememiþlerdi. Sahibi yolda þöyle dua
etmiþti: 
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“Ey þu parlak yýldýzlarla dolu gökleri yara-
tan  Ulu  Allah’ým!  Bizim  de  harmanýmýzýn
ürünlerini bol eyle. Ýyilik ve güzelliklerimiz
ahirette yüzümüzü ak etsin. 
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Ýþte bu duayý düþündü bir an Kýzýl Yele. O
gün bu sözlerin mânâsýný anlayamamýþtý.
Ama bugün gökyüzünün güzelliðini ve onlarý
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yaratan Allah’ýn büyüklüðünü çok iyi anlý-
yordu.

Onun daldýðýný gören Vega bir soru sordu:
– Kýzýl Yele sen rüya görür müsün?
Kýzýl Yele:
– Elbette, dedi. Hem de insanlar gibi rüya

görürüm. Gördüðüm rüyalarý anneme anlatý-
rým. O da onlarý yorumlar. Baþýmýza gelecek
þeyleri bazen bu rüyalardan çýkarýrýz.

Vega gülümsedi. 
– Ne güzel, dedi.
Sonra da: 
– Epey yorgun görünüyorsun. Nerdeyse

gözlerin kapandý kapanacak. Her hâlde uykun
geldi. Haydi, beraberce uyuyalým, ne dersin,
dedi.

Kýzýl Yele:
– Gerçekten çok uykum var, dedi. Belki bir

baþka gün yine seninle böyle bir kýrda sohbet
ederiz.
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– Ýnþallah, dedi Vega. O günü iple çekece-

ðim! 

Kýzýl Yele ile Vega birbirlerine “Hayýrlý ge-

celer.” dilediler.

Kýsa bir süre sonra ikisi de tatlý bir uykuya

daldýlar. Kýzýl Yele gecenin ilerleyen saatlerin-

de serin esmeye baþlayan rüzgârla biraz

üþümüþtü. Bu sebepten annesine iyice sokul-

du. Onun þefkatli sýcaklýðýný bütün vücudunda

hissediyordu.

Kýr çiçekleri, hâlâ tatlý tatlý esen rüzgârla

onlarýn üzerine kokular serpmeye devam edi-

yordu.

Sabahýn ilk ýþýklarýyla sahiplerini yanlarýnda

gördüler. Bu duruma en çok Kýzýl Yele’nin

annesi sevindi.
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