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“Hayýr hayýr verilemez!” diyormuþ turna.

Bir taraftan kanat çýrpýyor, bir taraftan da

kendi kendine konuþuyormuþ.
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“Benim ismim verilemez ona. Ben sakin
bir kuþum. Kimseye zararým olmaz. Benim is-
mim öyle bir hayvana nasýl verilir?” 

Bu sýrada yanýndan geçen leylek ona bak-
mýþ ve gülümsemiþ:

– Hayrola turna kardeþ! Kendi kendine ne
konuþup duruyorsun? 

Turna onu görünce dertleþecek birini bul-
duðu için sevinmiþ ve:

– Ne olacak? Ýsmimi sularýn en sevimsiz
canlýsýna vermiþler!

– Kimmiþ o?

– Turna balýðý. 

– Hoppala, demiþ leylek. Böyle bir þeyi
nasýl yaparlar. Senin gibi iyi niyetli bir canlýnýn
ismini böyle bir balýða nasýl verirler?

– Ne bileyim, vermiþler iþte! 

– Sen üzülme, demiþ leylek. Ben bu ko-
nuyla ilgilenirim.
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Bir müddet birlikte uçtuktan sonra leylek,

turnanýn yanýndan ayrýlmýþ ve aþaðýlara doðru

uçmuþ. Giderken de:

– Senin iþinle ilgileneceðim, demiþ. Sen

sakýn üzülme. 

– Teþekkür ederim, demiþ onun ardýndan.

Sonra yoluna devam etmiþ. Ama sýkýntýsý git-

miyormuþ. Hâlâ söyleniyormuþ kendi kendine:

“Bu canavara nasýl ismimi verirler yahu.

Ben kendi halinde, sakin bir kuþum.” 

Bunlarý söylerken yanýndan geçen kýrlangýç

ona bakmýþ ve gülmüþ:

– Ne o, demiþ. Niçin söylenip duruyorsun

turna kardeþ?
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– Nasýl söylenmeyeyim. Benim ismimi su-

lardaki bir canlýya vermiþler. Ama ne huyu ne

tüyü bana benziyor. Ýsmimi lekeleyecek be-

nim! 
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– Senin adýný kim lekeleyebilir dostum?

Adýn çaðlar boyu insanlarýn þiirlerinde,

türkülerinde yer almýþ. Bu ismi lekelemek

mümkün mü? 
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– Bir anda her þey alt üst olabilir dostum.
Bir densiz çýkar ve her þeyi silip süpürür.

– Bu iþle ben ilgilenirim, demiþ. Sen gön-
lünü hoþ tut. Þimdi aþaðýya iner bu konuyu
araþtýrýrým. Bu haksýzlýðýn önüne geçmek ge-
rek. Bugün sana yarýn bize yapýlýr deðil mi ya. 

Sonra yavaþça aþaðýya doðru bir kavis çiz-
miþ ve pike iniþiyle yere doðru uçmuþ. Altýnda
denizler, ýrmaklar, ormanlar akýp geçiyormuþ.

Turna yoluna devam etmiþ. Ama hâlâ sini-
ri üzerinde. Hâlâ bu haksýzlýðýn verdiði sýkýn-
týyla konuþuyormuþ.

Bir ara yanýndan geçen yaban kazý ona
bakmýþ ve sormuþ:

– Ne o turnacýðým, kendi kendine ne
söylenip duruyorsun? Kendi kendine konuþa-
na ne derler bilirsin!

Turna ona dönmüþ:
– Ne derler bilirim elbet. Zaten böyle gi-

derse deli olacaðým. 
– Hayrola! Ne var, ne oldu? Baþýna kötü
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bir þey mi geldi? 
– Ne olacak! Benim güzel ismimi sularýn

en vahþi hayvanýna vermiþler. Adý Amazon’da
köpek balýðý diye geçen bir canlýymýþ bu.
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– Vah vah! Böyle bir yanlýþlýðý veya adalet-
sizliði nasýl yapar þu insanlar? 

– Yapýyorlar iþte! 
Bunun üzerine yaban kazý:
– Ben senin baþýna gelen bu üzücü durum-

la ilgileneceðim. Sakýn üzülme, demiþ.
Sonra da aþaðýlara doðru süzülüp gitmiþ.

Turnaya konuyla ilgileneceðini söyleyen kuþlar,
birbirinden habersiz aþaðýda bu konuyu bilen
birini aramýþ. Ama bulamamýþ.

Bir gün üçü de nasýl olmuþsa karþýlaþmýþlar.
Bir göl kenarýnda su içerlerken konuyu baþka-
larýna açmýþlar. Üçü de kulak misafiri olmuþ
birbirinin anlattýklarýna. Bu konuyu nerden
bildiklerini sormuþlar birbirine. Her biri turna
ile konuþtuðunu söylemiþ. “Yoksa, turna yan-
lýþ bir þey mi duymuþ. Kimse böyle bir balýðýn
bulunduðunu bilmiyor.” demiþler.

Böylece kýrlangýç, kaz ve leylek beraberce
konuyu araþtýrmaya baþlamýþlar.

Bu konudan haberdar olup olmadýklarýný
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sormuþlar önlerine gelen her canlýya. Hiç kim-

se bunu bilmiyormuþ. En sonunda Amazon

ormanlarýna doðru yol almak gelmiþ akýllarý-

na. O yöne doðru uçmaya baþlamýþlar.

Amazon’a geldiklerinde gördükleri manza-

ra gerçekten harikaymýþ. Amazon nehrini gör-

müþler. Suyu o kadar bolmuþ ki anlatýlamaz.

Burada ilk olarak bir ördeðe açmýþlar konuyu.

Ördek:

– Ben turna balýðý diye bir isim duymadým,

demiþ. Ama benim bildiðim bu yörelerde yaþa-

yan bir balýk var. Önüne gelen her canlýyý par-

çalar. Bu sularda yaþayan en sevimsiz canlýdýr.

Ýsmi de köpek balýðý. Ama boyu o kadar

büyük deðildir. Sizin þu bildiðiniz köpek

balýðýndan daha farklý bir yapýsý var bunun. 

Hepsi de þaþkýn þaþkýn birbirine bakmýþlar.

– Peki, demiþler. Bu balýðýn baþka bir ismi

yok muymuþ? 
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– Bilmiyorum, demiþ ördek. Ama onunla

konuþmak bile tehlikelidir. Kuþ, balýk ne bu-

lursa yer geçer. 
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Leylek, kýrlangýç ve yaban kazý beraberce
yollarýna devam etmiþler. Bir süre ördek de
onlara eþlik etmiþ.

Ama daha sonra onlardan hiç ayrýlamamýþ.
Bu konuya açýklýk kazandýrmak gerektiðine
ördek de inanmýþ. Çünkü bu adaletsiz durum
onu da üzmüþ. Bir süre Amazon kenarýnda yol
almýþlar. Sularýn berrak görüntüsü içlerine fe-
rahlýk vermiþ. Amazon sularýnýn köpüklü dal-
galanýþýný seyretmiþler hep birlikte.

Hatta kýrlangýç birkaç kez suya dalýp çýka-
rak sevincini dile getirmiþ.

Yaban kazý onun hâline dayanamamýþ. O
da girmiþ sulara. Leylek ise böyle bir þeyi göze
alamamýþ. Suyun kýyýsýnda beklemeyi uygun
görmüþ. Ama ara sýra kýrmýzý gagasýyla aldýðý
suyu üzerine dökmeden de edememiþ.

Bir ara bir balýk, onlara doðru yavaþ yavaþ
gelmeye baþlamýþ. Hain bir bakýþý varmýþ.

Alt çenesi üst çenesinden daha uzun-
caymýþ. Sivri diþleri, ona küçük bir canavar
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görüntüsü veriyormuþ.
Onlar bu balýkla tanýþmak istemiþler.

Ördek:
– Bu iþte sözünü ettiðimiz köpek balýðý,

demiþ.
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Onlar: 
– Yani turna balýðý denilen bu mu, demiþler.
– Evet, demiþ ördek.
Bunun üzerine hepsi bir araya gelmiþler.

Turna balýðýna bir oyun oynamayý plan-
lamýþlar. Oyuna göre kýrlangýç, yaralý bir kuþ
taklidi yapacakmýþ. Sulara düþmüþ de bir
türlü çýkamýyormuþ izlenimi verecekmiþ. Tur-
na balýðý ona saldýrýnca hep beraber onu yaka-
layacaklar ve sonra da onu sorgulayacak-
larmýþ.

Kýrlangýç suya düþmüþ, kanadý kýrýk bir
kuþ taklidi yapmýþ. Bir kaç kez kanat çýrpmýþ
ve turna balýðýnýn dikkatini çekmeyi baþarmýþ.
Turna balýðý ona doðru gelmiþ ve bir anda üze-
rine atýlmýþ. Sivri diþlerini tam onun baþýna
uzatmýþ ki birden kýrlangýç havalanmýþ. Ama
nereden çýktýðý belli olmayan ördek, kaz, ley-
lek birden turna balýðýnýn üzerine yürümüþler.
Onu yakalamýþlar. 
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Bir müddet onlarýn gagalarýndan kurtul-

maya çalýþan turna balýðý, bunu baþaramaya-

caðýný anlayýnca pes etmiþ. Çýrpýnmaktan vaz-

geçmiþ. Sonra sorgulama baþlamýþ:
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– Sen kimsin de bizim en yakýn ar-

kadaþýmýz turnanýn ismini alýyorsun bakayým,

demiþ yaban kazý.

Turna balýðý:

– Benim böyle bir þeyden haberim yok, demiþ.
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– Ya öyle mi, demiþ kýrlangýç. Sen onu be-
nim külâhýma anlat. 

Leylek de ayný þekilde inanmamýþ turna
balýðýnýn sözlerine.

Turna balýðý:
– Ben kötü bir balýk olarak tanýnýrým. Bu-

nu biliyorum. Ama bugüne kadar bir masum
canlýnýn ismini lekeleyecek kadar da yanlýþým
olmadý, demiþ. Hepsi þaþýrmýþ bu sözler
karþýsýnda.

Turna balýðý:
– Evet kötü bir huyum var benim. Önüme

gelen her canlýya zarar veririm. Çok obur ol-
mamdan kaynaklanan bir huy bu. Ama turna
isimli kuþla hiçbir akrabalýðým yok. Hiçbir
benzerliðim de yok. Bu ismi de bana insanlar
vermiþ. Bilmiyorum niçin vermiþler. Ama bu,
benim isteðimle olan bir þey deðil! 

Hepsi þaþýrmýþlar bu canlýnýn söyledikleri
karþýsýnda. Böylesine yýrtýcý bir canlýnýn böyle
güzel þeyler söyleyeceðini hiç düþünmemiþler.
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Ama o da anlamýþ bir haksýzlýðýn olduðunu.
Zaten kendi de böyle bir þey duysa aynýsýný
yaparmýþ.

Bunun üzerine leylek, yaban kazý, kýr-
langýç ve ördek turna balýðýný serbest býrak-
mýþlar. Sonra oradan ayrýlmýþlar. Bu konuþma-
dan turna balýðýnýn bu konuda suçu ol-
madýðýný anlamýþlar.

Konuyu bir insana sormaktan baþka çarele-
ri yokmuþ. Madem ki onlar takmýþlar bu ismi.
Ýþin aslýný onlar daha iyi bilir, diye düþünmüþler.

Bir müddet gittikten sonra Amazon nehri
kenarýnda bir adam görmüþler. Herhâlde
balýkçýymýþ bu kiþi. Hepsi de balýkçý teknesine
konmuþlar bir anda. Adam birden üç dört ku-
þun teknesine konmasý karþýsýnda önce ürk-
müþ. Sonra onlarýn selâm vermesiyle korkusu
gitmiþ. Önce leylek konuþmuþ:

– Merhaba insanoðlu. Siz bu dünyanýn
bakýcýsý, idarecisisiniz.

– Estaðfurullah, demiþ balýkçý. Bu dünyanýn
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idarecisi ve sahibi Allah’týr.

– Orasý öyle, demiþ leylek. Ama siz onun

halifesi olarak bu dünyada tek sorumlusunuz. 

Balýkçý:
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– Belki o söylediðiniz olabilir. Bir istediði-

niz mi vardý benden, diye sormuþ balýkçý.

– Evet, demiþ leylek.

– Nedir söyleyin bakalým, demiþ balýkçý.

Leylek yaban kazýna bakmýþ ve “Senin se-

sin daha gür, sen anlat!” demiþ. Yaban kazý

konuyu bütün ayrýntýlarýyla anlatmýþ balýk-

çýya. 

Balýkçý onlarýn söylediklerini dikkatli bir

þekilde dinlemiþ. Sonra da:

– Bu isim benzerliðinin görünüþ benzerlik-

ten kaynaklandýðýný söyleyebilirim size, demiþ.

– Nasýl bir benzerlikmiþ bu, demiþ kýr-

langýç

– Turna balýðý, her ne kadar yýrtýcý olsa da

güzelliði ile turnaya benzer. Renkleri falan fi-

lan iþte caným! Bir de alt çenesi uzuncadýr, bu

da bir gagayý hatýrlatýr. Bunun için ismi turna



balýðý diye koyulmuþ olabilir. 

Bunun üzerine yaban kazý:

– Böyle bir benzerlikten dolayý nasýl ma-

sum bir hayvanýn ismini, o yýrtýcý canlýya ko-

yarsýnýz, anlamýyorum?

Balýkçý:

– Valla ben de bilmiyorum. Ýnsanlar bazen

görünüþe aldanýrlar. Dýþtaki benzerliklerden

dolayý yanýlabilirler. Bu da bizim yanýldýðýmýz

bir nokta. Sizler nasýl bazý konularda yanýlý-

yorsanýz biz de böyle dýþ görünüþ ile kalbin

güzelliðini birbirine karýþtýrýrýz bazen. 

Bunun üzerine kýrlangýç konuþmuþ:

– Evet, demiþ. Bu huyunuzu terk etseniz

iyi olur. Böyle bir þey asla kabul edilemez.

Balýkçý onlara hak vermiþ, ama elden ne gelir.

Sýrf kendisinin bu ismi deðiþtirmesi mümkün

deðilmiþ. Canlýlar iþin aslýný öðrenmiþ, ama bu
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ismi deðiþtirmeye güçleri yetmemiþ. Beraber-

ce oradan ayrýlýrken birbirlerine:

– Görünüþü birbirine benziyor diye, varlýk-

larý ayný görmek hatalarýn en büyüðü. Ýnsan-

lar böyle bir yanlýþlýða düþseler bile biz düþ-

meyelim. Aman dikkat edelim.  

Hepsi de bu ortak fikirde birleþmiþler. Her

biri bir yöne giderken de ayný konuyu baþka-

larýna anlatacaklarýna dair söz vermiþler.

Turna balýðýnýn ismi o günden sonra yine

ayný kalmýþ. Ama bizim tanýdýðýmýz turna ile

hiçbir alâkasý olmadýðýný da cümle âlem bil-

miþ, öðrenmiþ.
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“Deniz arýsý, deniz arýsý!” 

Bu sözler alay etmek için söyleniyordu.

Yavru deniz anasýný çembere almýþlar, durma-

dan dalga geçiyorlardý onunla.
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Polip, kendisiyle niçin alay ettiklerini bil-

miyordu. Onlara ne yapmýþtý ki? 
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Arkadaþlarýnýn bu takýlmalarýna dayana-

cak gücü kalmamýþtý artýk. Hani bir ikisi

söylese neyse. Bir baþladýlar mý akþama kadar
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sürdürüyorlardý alaylarýný. Hem de koro

þeklinde.

Meselâ istavrit. Meselâ dülger balýðý. Mori-

na, istakoz. Daha sayayým mý? Hepsi de dalga
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geçmek için can atýyorlardý. Bir fýrsatýný bu-

lunca da sarýyorlardý çevresini. Ardýndan

baþlýyordu alay korosu.

27



O gün polip annesinin yanýna aðlaya aðla-

ya gitti. Annesi onun aðladýðýný görünce:

– Ne oldu küçüðüm? Ne var, niçin aðlýyor-

sun, diye sordu.
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O bir taraftan burnunu çeke çeke:

– Benimle dalga geçiyor arkadaþlarým, di-

yor, bir taraftan da hýçkýra hýçkýra aðlýyordu. 

– Niçin dalga geçiyorlarmýþ? Senin dalga

geçilecek neyin var?

– Bana deniz arýsý diyorlar.

Annesi gülümsedi ve:

– Senin arýya benzer bir yanýn yok ki! Sana

takýlmýþtýr onlar. Üzülme, dedi.

– Nasýl üzülmem anne! Hiç fýrsat verme-

den durmaksýzýn dalga geçiyorlar benimle! 

Annesi de polipin hâline üzülmüþtü. Ama

ona belli etmedi. Küçükken arkadaþlarý onun-

la da alay ederlerdi. Bir türlü vazgeçmezlerdi

bu huylarýndan. O da bu durumu annesine

anlatýrdý. Annesi:
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“Kafana takma evlâdým!” derdi. “Böyle þa-

kalarýn etkisiz kalmasýný saðlayacak en güzel

çare budur.” O da bunu denedi o günden

30



sonra. Hiçbir zaman aldýrmadý onlarýn takýl-

malarýna. Böylece üzüntüden kurtuldu. Ama

bu yöntemi bu minik polipe nasýl anlatmalý.

Yoksa üzüldükçe üzerine gelirdi bu deniz can-

lýlarý. Çileden çýkarýncaya kadar uðraþýrlardý.

Annesi ona:

– Sevgili yavrum, sen aldýrma geç. Onlar

ne derse desinler. Sen asil bir deniz anasý

yavrususun. Bak ben de bir zamanlar senin gi-

bi minik bir poliptim. Þimdi büyük bir deniz

anasý oldum. Eðer onlarýn þakasýný ciddiye

alýrsan seni daha çok rahatsýz ederler, bunu

unutma. Þakaya ya aldýrmayacaksýn ya da þa-

ka ile karþýlýk vereceksin. Aðlayýp sýzlamak

yok. Bu, seni onlarýn gözünde hem küçültür,

hem de þakanýn dozunu artýrmalarýna sebep

olur. Senin arýya benzer bir yönün de yok hani.
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Bu konuda üzülmene sebep ne? 

Polip, annesinin öðütlerini dinledi. Ama

onlarla baþa çýkabileceðini zannetmiyordu.

O gün bu yöntemi denemek için oyun ye-

rine gitti. Onun geldiðini gören deniz canlýlarý

tekrar etrafýný sardýlar ve baþladýlar koro þek-

linde baðýrmaya:

“Deniz arýsý, deniz arýsý” 

O önce aldýrmayýp geçmeyi denedi. Ama

olmadý. Bu sefer onu çembere aldýlar ve et-

rafýnda dönerek:

“Korkak, korkak deniz arýsý! Deniz arýsý!

Hem de eþek arýsý. Korkak, korkak!” diye alay

etmeye baþladýlar. O, bunlara bir ders verme-

nin zamanýnýn geldiðini düþündü ve onlarýn

her birine þiir gibi sözler söyledi: 
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“Morina, Morina 

Haydi git yoluna. 

Ýstakoz, istakoz 

Kollu bacaklý takoz. 



Ýstavrit, istavrit 

Haydi evine git. 

Dülger, dülger, dülger; 

Seni kim bilir, kim yer.”

Hepsi de bu sözler karþýsýnda þaþkýna dön-

dü. Ne olmuþtu bu sessiz sedasýz polipe. Þim-

diye kadar onunla alay ettiklerinde hiçbir kar-

þýlýk vermiyordu. Þimdi ise iðneli lâflar ediyor-

du. Kýzgýnlýkla kaþlarýný çatýp ona baktýlar,

sonra da:

– Bizimle niçin alay ediyorsun, dediler. O: 

– Pekâlâ, siz benimle niçin alay ediyorsu-

nuz?

– Sen bir canlýya dokununca onun canýný

acýtýyorsun. Biz bunun için sana deniz arýsý di-

yoruz. Bir suçun var da ondan. 
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– Bu benim suçum deðil! Ben kimseye za-

rar vermem. Ama biz kendimizi korumak için

bu özelliðimizi kullanýrýz. Sizler de özel
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yöntemlerle kendinizi korumuyor musunuz?

Meselâ istakozun elindeki makas ne öyle. Mo-

rinanýn, istavritin, dülgerin sivri diþleri ne?

Kuyruðunuz, yüzgeciniz bile bazen býçak

görevi yapmýyor mu? 

Hepsi utandýlar bu sözler karþýsýnda. Poli-

pin dedikleri doðruydu. Bu sebepten ondan

özür dilediler. Bir daha onunla alay etmeye-

ceklerine dair söz verdiler. Polip, böylece

mücadeleyi kazanmýþtý.

Bir daha hiçbir balýk, hiçbir deniz canlýsý

onunla alay etmedi. 
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