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RESSAM LEYLEK



Bir varmýþ bir yokmuþ. Evvel zaman için-
de, kalbur saman içinde. Bir zamanlar bir res-
sam leylek varmýþ. Fakat bu leylek farklý bir
ressammýþ.  
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Gittiði yerler ya bataklýklar olurmuþ ya da
atýk su kenarlarý veya çöplükler.
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Hayvanlar buna pek þaþýrýr, leylekler aile-

sinden böyle bir ressam çýkmasý onlara pek ga-

rip gelirmiþ. Bir de bataklýk kenarlarýnda ve
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çöplüklerde dolaþan, ressam olunca þaþkýnlýk-

larýnýn derecesini siz düþünün.
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Bir gün tavþan Uzun Kulak, Kara Karga

ve Obur Balýkçýl onu takip etmiþler. Ressam

leylek tuvalini, boyalarýný yanýna alarak yola

çýkmýþ. Onlar leyleði merakla takip etmiþler.

Ressam leylek bir çöplük kenarýna gelince

durmuþ. Hepsi küçük bir tepenin arkasýnda

gizlenmiþ. Uzaktan onu izliyorlarmýþ.

Ressam leylek sehpasýný kurmuþ, tuvalini

yerleþtirmiþ. Sonra boyalarýný almýþ. Tüpler-

den bazýlarýný palete sýkmýþ. Fýrçasýyla bazý bo-

yalarý diðerleriyle karýþtýrmýþ.

Bütün bunlardan sonra hemen resim yap-

maya baþlamamýþ. Ne yapmýþ dersiniz? Çan-

tasýný açmýþ ve içinden bir þey çýkarmýþ.
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Hayvanlar dikkatli bir þekilde ona bakýyor-

larmýþ. Ama görünmemeye de özen gösteri-

yorlarmýþ. Ressam leylek çantasýndan çýkardýðý
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aleti temiz bir yere koymuþ. Sonra çöplük

içinden bazý parçalar almýþ. Ardýndan aldýðý

parçalarý mikroskop’un merceðinin önüne

yerleþtirmiþ. Onu izleyen hayvanlar:

– Bu ne yapýyor, anlayanýnýz var mý, diye

birbirine sormuþlar. 

Hepsi dudak bükmüþler. Bu iþten bir þey

anlamadýklarýný söylemiþler. Uzun Kulak ar-

kadaþlarýna:

– Yahu bu ressam mý? Yoksa bilim adamý

mý, diye sormuþ.

Kara Karga:

– Vallahi ben bu iþten bir þey anlamadým,

demiþ.

Obur Balýkçýl:
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– Doðrusu ben de anlamadým, diye fikrini

söylemiþ.

8



Onlar fýsýl fýsýl konuþa dursunlar. Öte ta-

rafta Ressam leylek mikroskopla gördüðü þey-

leri bir bir tuvaline çizip boyuyormuþ.
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Gözetleyen hayvanlar, þaþkýnlýklarý bir kat

daha artarak onu seyrediyorlarmýþ.
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“Biraz sonra kirli, çirkin bir þey ortaya

çýkacak.” diye de gülüyorlarmýþ.

Ressam leylek birkaç saat hep böyle

çalýþmýþ. Bir mikroskop’a gözünü dayýyor, bir

tuvalin baþýna geçip resim yapýyormuþ. Bir ta-

raftan da takýr takýr sesler çýkararak leylekler

ailesinin þarkýlarýndan söylüyormuþ.

Uzun Kulak, Kara Karga ve Obur

Balýkçýl’ýn þaþkýnlýðý daha da artmýþ. Çünkü

þimdiye dek böyle çöplükte eþinen bir ressama

hiç rastlamamýþlar. Hele bir de kendinden ge-

çercesine þarký söyleyen ve yaptýðý iþten hoþ-

nut olan garip çöplük ressamýyla. Leylek bir-

kaç saat sonunda resmini bitirmiþ ve oradan

ayrýlmýþ. Onlar gizli gizli onu takip etmiþler.

Bir tek dilekleri varmýþ þimdi. O da leyleðin
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yaptýðý resmi görmek. Yolda giderken Uzun

Kulak diðerlerine:  
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– Arkadaþlar, býrakýn onun ardýndan git-

meyelim. Yeteri kadar bu saçma þeylerle vakit

geçirdik, demiþ. Resmi görsek görmesek ne
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olacak. Mutlaka çirkin bir þeydir! 

Kara Karga:
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– Olsun, bu kadar yol teptik. Bunca zah-

mete girdik. Artýk o resmi görmeden geri

dönmeyelim, demiþ.

Obur Balýkçýl da Kara Karga’yla ayný fikir-

deymiþ.

– Birkaç saatimiz bu uzun bacaklý, uzun

gagalý hayvanýn peþinde geçti. Þimdi tam iþi

sonuçlandýracakken çekip gitmek doðru ol-

maz, diye fikrini diðerlerine söylemiþ.

– Pekâlâ, demiþ Uzun Kulak. Madem iki-

niz de böyle düþünüyorsunuz, ben de size

uyarým. 

Beraberce ressam leyleði takip etmiþler.

Leylek ormanýn kenarýnda bir miktar dinlen-

mek için durmuþ. Yaptýðý resmi de yanýna

koymuþ.
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Böyle dinlenirken zavallýnýn uykusu gel-

miþ. Üç-dört saat bir tuvalin baþýnda resim

yapmak kolay mý? Kim olsa öyle bir uðraþýn
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sonunda yorulur. Biraz sonra leylek derin bir

uykuya dalmýþ. Hatta horlamaya baþlamýþ.

Onlar bu uykuyu fýrsat bilmiþler ve yavaþ-

ça onun yanýna gelmiþler. Onu uyandýrmamak

için hiç konuþmuyorlarmýþ. Tam tuvalin yaný-

na geldiklerinde þaþkýnlýktan neredeyse

baðýracaklarmýþ. Gördükleri resim onlarý iyice

þaþýrtmýþ. Hatta tavþan bu güzel resim

karþýsýnda hayretten baðýrmamak için aðzýný

tutmuþ.

Kara Karga’nýn gözleri iri iri açýlmýþ ve re-

simden baþka bir þeye bakamýyormuþ. Hele

Obur Balýkçýl. Bunca sene bataklýklarda, ge-

rektiðinde atýk sularda avlanmasýna raðmen

böyle bir þey görmediðini düþünmüþ.
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Büyük bir hayranlýk ve þaþkýnlýk içinde,

leylek uyanmadan, oradan uzaklaþmýþlar. Gi-

derlerken birbirlerine:
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– Tablonun harikülâde olduðunu söyleyip

durmuþlar. Görmüþ olduklarý çirkinliklerin

içinde bile böyle güzel renk karýþýmlarý olmasý

onlarý oldukça etkilemiþ.

Atýk sularýn içindeki gökkuþaðýna benze-

yen þekiller ve renkler onlarý büyülemiþ.

Çýplak gözle görülmeyen bu güzellikleri leyle-

ðin fark etmesi de çok hoþlarýna gitmiþ. 

Bu konuyu diðer dostlarýna anlatmak için

koþa koþa oradan uzaklaþmýþlar. Ama yolda

giderlerken gördükleri çamur, çöp veya atýk

sularýn bile gizli güzelliðini düþünmeden ede-

memiþler.

19



20

MARÝFETLÝ 
BALIKÇIL



O gün pek açtý. Bir yem bulabilmek için

oldukça uðraþtý. Ama boþuna. Bir tek lokma

girmedi boðazýndan. Akýllý olmak yetmiyordu
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karýn doyurmaya. Bilgi de gerekiyordu, belki

tecrübe de.
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Ama onda bunlardan hiçbiri yoktu. Ne

aklý vardý düþünüp bir yiyecek bulsun. Ne bil-

gisi ne de tecrübesi.
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Böyle üzgün üzgün dolaþýyordu kumsalda.

Kumsal bazen midye kabuklarýyla dolup

taþardý. O bazen bu midye parçacýklarýnýn 
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içindeki kalýntýlarla idare ederdi. Ama bugün

onlardan da eser yoktu iþte. Kumlar üstünde

bir tek yiyecek de yoktu.
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Ne yapmalýydý. Bunu bilmiyordu. Bir

müddet dolaþtý. Fakat boþunaydý. Dolaþmak

çözüm deðildi açlýða.
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Bir ara ileride bir kuþ görür gibi oldu.

Baktý bu bir balýkçýl kuþuydu. Onu takip etti.

Adým adým izledi. Ne yapýyordu bu kuþ? Nasýl
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besleniyordu? Belki de ondan bir yöntem

öðrenir, bir bilgi edinirdi.
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Balýkçýl kuþu karþý yamaca doðru yürüdü.
Bir þeyler arar gibiydi. Evet bir ara aradýðýný
bulmuþ gibi sevindi. O ise bir kayanýn ardýn-
dan olan biteni izliyordu.
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Balýkçýl kuþu yerden bir þey aldý. Bu neydi

acaba? Bir yemdi. Balýkçýlýn bunu ne yapacaðýný

çok merak etti? Eðer bunu yemeye kalkarsa çok
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31

acayip olurdu. Çünkü bu çok küçük bir parça
idi. Koskoca balýkçýl kuþu bu tane ile doy-
mazdý.



Balýkçýl yavaþ yavaþ az ötedeki dereye

doðru ilerledi. O da yürüdü ardýndan. Ne ya-

pacaðýný merak ediyordu bu kuþun. Balýkçýl
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dereye vardýðýnda gagasýndaki yemi suya

býraktý. Ama bunu dikkatli yaptý. O, þaþkýn

bakýþlarla balýkçýlý izliyordu. Balýkçýlýn buldu-

ðu taneyi suya býrakmasýný bir türlü anlaya-

madý. Bu hayvan herhâlde aç deðildi. “Baksa-

na,” dedi kendi kendine. “Bulduðu yiyeceði

suya býraktý.” 

Ama iþin aslý öyle deðildi. Balýkçýl yiyeceði

suya býraktýktan sonra bir kenara çekilip bek-

lemeye baþladý. Ama gözleri sudaydý. Bir ara

sudaki yiyeceðe doðru bir yýlan balýðýnýn yak-

laþtýðýný gördü. Bir çirkin ötüþle yýlan balýðýný

korkuttu balýkçýl. Yýlan balýðý bu korkunç ses-

ten ürktü ve yiyeceði býrakýp kaçtý. Ne

yapýyordu bu kuþ. Bir türlü aklý almadý. Ama

biraz sonra iþin sýrrýný anladý. Semiz bir balýk
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biraz sonra yýlan balýðýnýn býrakýp kaçtýðý yi-

yeceðe yaklaþtý. Balýkçýlýn gözleri parladý.

Balýk yiyeceði alýp gidecekti ki balýkçýl birden

atýldý ve balýðý tuttu. Birkaç hareketle onu

tam gagasýna yerleþtirdi ve sonra midesine in-

dirdi.

O, hâlâ þaþkýn þaþkýn bakarak olan biteni

anlamaya çalýþýyordu. Böylesine bir avlanma

þeklini daha evvel hiç görmemiþti. Gözleri

parladý. Bu ne güzel bir metottu. Bunu o da

denemeliydi. Oradan gizlice uzaklaþýrken hâlâ

aklýna sýðdýramadýðý bu avlanma þeklini

düþünüyordu. 

Balýkçýl gibi, akýlsýz þuursuz bir kuþun

böylesine güzel bir avlanma þekli bulmasý olsa
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olsa Allah’ýn ona bir lütfu olabilirdi. Bunun

baþka türlü bir açýklamasý olamazdý.
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Tekrar sahile döndü. Denizin üstünde

güneþin altýn ýþýklarý dans ediyordu. O yavaþ

yavaþ suya yöneldi ve avlanmak için bir fýrsat

aradý.
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