


a

Yazan

Mehmet ERDOÐAN

DENÝZLER
KRALI



b

DENÝZLER KRALI
Altýn Kuþ Masal Serisi -1-

Copyright © Muþtu Yayýnlarý, 2005
Bu kitaptaki metin ve resimlerin, tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan 

þirketin önceden yazýlý izni olmaksýzýn elektronik, mekanik, fotokopi ya da 
herhangi bir kayýt sistemi ile çoðaltýlmasý, yayýmlanmasý ve depolanmasý yasaktýr.

Editör
Osman KAPLAN

Görsel Yönetmen
Engin ÇÝFTÇÝ

Akademik Ýnceleme
Muhittin KÜÇÜK, Dr. F. Muharrem YILDIZ

Çizimler
Murat BÝNGÖL

Mizanpaj
Bekir YILDIZ

Kapak
Bekir YILDIZ

ISBN
975-8968-97-1

Basým Yeri ve Yýlý
Çaðlayan Matbaasý / ÝZMÝR Tel: (0232) 252 20 96

Eylül 2005

Genel Daðýtým
Gökkuþaðý Pazarlama ve Daðýtým

Alayköþkü Cad. No: 12 Caðaloðlu/ÝSTANBUL
Tel: (0212) 519 39 33 Faks: (0212) 519 39 01

Muþtu Yayýnlarý
Emniyet Mahallesi Huzur Sokak No: 5

34676 Üsküdar/ÝSTANBUL
Tel: (0216) 318 42 88 Faks: (0216) 318 52 20

www.mustu.com



c

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

1 SANDAL
ÝLE 

BALIK

16 DENÝZLER
KRALI



ç

SANDAL ÝLE BALIK



1

O gün hava çok güzeldi. Balýkçý Hasan
sandalýyla denize açýldý. Hava rüzgârlý olunca
denize açýlmak tehlikeli olabiliyordu. Ama
bugün hava, denize açýlmak için çok uygundu.



Balýkçý Hasan, bir müddet gittikten sonra
sandalý durdurdu. Kürekleri sandalýn içine aldý.
Aðýný çýkardý, karýþmýþ olan yerlerini düzeltti.
Düðüm olmuþ iplerini çözdü, suya býraktý. 
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Güneþ, gökyüzündeki gülümseyiþine de-
vam ediyordu. Birkaç parça bulut beyaz ka-
nadýyla mavilikte süzülüp geçti gitti. Þimdi
hava daha berraktý. Biraz sonra hafif hafif de-
niz meltemi  esmeye  baþladý.  Balýkçý  Hasan 
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beklemekten yorulmuþtu. Esen ýlýk rüzgâr içine
iþlemiþti. Bir ara uykusu geldi ve oturduðu yere
kývrýlarak uyuyuverdi.

Að mavi denizin dalgalarýyla su içinde tatlý
tatlý süzülüyordu. Ona  çarpan  bazý  balýklar
kurtuluyorlar, bazýlarýysa takýlýp kalýyorlardý. 
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Bir uskumru aðýn baðlý olduðu yöne doðru
yüzdü. Aða tutulmuþ balýklara bakýp bakýp
gülüyordu. Kendi böyle bir tuzaða asla
düþmezdi. Ama  bir seferinde az kalsýn oltaya 
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takýlýyordu. Fakat onun ucunda yem vardý. Ya
aðýn ucunda? Hiçbir þey yoktu. Çekici hiçbir
yönü olmayan aða takýlmanýn sebebi ancak
dikkatsizlik olabilirdi.

6



Aðýn ucuna doðru yüzdü uskumru. Onun
baðlý olduðu yeri merak etti. Að bir sandala
baðlýydý. Uskumru sandalýn yanýna kadar
yüzdü. Baþýný sudan çýkardý, baktý. Sandalýn
üzerinde uyuyan balýkçýyý gördü.
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Sandalla konuþmak istiyordu. Böyle bir þe-
ye nasýl alet olduðunu soracaktý ona. Sandal,
insanoðlunun kendilerini avlamasýna yardým
ediyordu.
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Önce selâm verdi.
Sandal, birden bire yanýnda beliren bu

balýða þaþkýn þaþkýn baktý. Sonra onun selâmýný
aldý. Uskumru onunla konuþtukça sohbetleri
daha da derinleþti.
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Bir ara sandala sordu:

– Sen niçin böyle bir avda insana yardýmcý
oluyorsun? Biz balýklarý avlamalarý için onlarý bu
denizin ortasýna kadar neden getiriyorsun, dedi.
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Sandal: 

– Ben emir kuluyum. Kendi irademle bir
þey yapamam. Hem insanoðlu siz balýklarý, ha-
yatta kalabilmek için avlýyor.
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Sonra da:

– Ona hayatýný devam ettirmesi için yardým
etmeliyiz. Çünkü dünyanýn en yüce varlýðý
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insandýr. Ben bu konuda üzerime düþen görevi

yapýyorum, diye ekledi.

Uskumru, sandalýn sözlerini mantýklý buldu

ve ona hak verdi. Bir ara sandalýn buraya kadar

nasýl geldiðini merak etti, baktý. Ne yüzgeci

vardý, ne de kuyruðu.

Sandala sordu: 

– Balýkçý seninle buraya kadar nasýl geldi?

Sandal ona baktý:

– Bayaðý geldi iþte, dedi.

– Onu sormuyorum, dedi uskumru. Seninle

nasýl yol aldý, diyorum. Ne yüzgecin var, ne

kuyruðun.

– Küreklerimle.

– Onlarý göremiyorum.

– Göremezsin, çünkü onlarý balýkçý içeri aldý.

Zýplarsan belki görebilirsin.
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Uskumru bir sýçrayýþta yukarýlara doðru
çýktý ve birkaç saniye sandalý yukarýdan seyret-
me imkâný buldu. Onun içindeki kürekleri
gördü. Balýkçýnýn saðýnda ve solunda balýklarýn
yüzgeçlerine benzer iki tahta duruyordu.

Uskumru sandala:

– Bunlarla yol aldýnýz, diyelim. Pekâla dö-

nülecek yerlerde ne yapýyor senin balýkçýn?

Onu nasýl baþarýyor?

Sandal güldü ve:

– Yine bunlarla, dedi. Küreklerle hem yol

alýyor, hem de beni ileri geri hareket ettiriyor.

Meselâ bir küreði geriye, diðerini ileriye çekerse

o zaman ben etrafýmda dönmeye baþlarým.

Hem sonra bunlardan daha önemli bir þey

söyleyeyim. Ýnsanoðlu, siz balýklarýn yüzgeç-

lerine bakarak bu kürekleri yapmýþ. Ördek-

lere ve kazlara bakarak da beni yapmýþlar. Yani
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onlar bu dünyanýn en akýllý canlýlarý. Bu yüz-

den dünyadaki her þey onlara hizmet ediyor,

diye sözlerini bitirdi.

Balýkçý Hasan sandal ile uskumrunun ko-

nuþmalarýný duymadý. Sandalýn onu nasýl

savunduðunu, uskumrunun sandalý inceleyiþini

görmedi. Ama aða takýlan balýklarý gördü.

Onlarý tek tek toplayýp sandaldaki kabýn içine

koydu. Birkaç balýk kabýn içinde çýrpýndý ve

etrafa su sýçrattý.

Balýkçý Hasan oradan uzaklaþýrken ikindi

vakti gelmiþti. Balýkçý Hasan da sahile doðru

kürek çekmeye baþladý. Kürekler, yüzgeç ve

kuyruk gibi hareket ediyor ve sandal yavaþ ya-

vaþ kýyýya doðru ilerliyordu.
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Bir gün Denizarslaný balýðý denizde yüzü-
yordu. Ara sýra aþaðýlara iniyor etrafý seyredi-
yordu. Çeþit çeþit renkte balýklar ve bitkiler
vardý denizin dibinde.
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Deniz mercanlarý ise bu mavi mekânýn or-

tasýnda gülümser gibiydi.

Deniz yosunlarý yeþil bakýþlarýyla çevreyi

süzüyordu. Ýstiridyeler, gümüþ rengi balýklar ve

binlerce güzellik içinde yüzüyordu denizarslaný.

Bir ara aklýna bir þey geldi. Madem ki or-

manlarýn kralý arslandýr. Öyleyse kendisi de

denizlerin kralý olmalý deðil miydi? Bu

düþünce bir süre sonra onun kafasýnda iyice yer

etti.

Yüzgeçlerini saða sola sallarken içinde bu

ümit vardý. Hayalleri sýnýrsýzdý. Bir kral ol-

duðunu düþündü. Bütün deniz canlýlarýnýn

tahtýnýn karþýsýnda iki büklüm olduðunu hayal

etti. Sonra kurumlu kurumlu yüzmeye baþladý. 

O sýra yanýndan kýlýç balýðý geçiyordu. De-

nizarslanýnýn kurumlu kurumlu yüzüþüne bir

anlam veremedi.
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“Ne oldu bu hayvana böyle. Yüzmesi bile
deðiþmiþ.” diye düþündü. Sonra ona doðru
yaklaþtý ve:

– Ýyi günler denizarslaný, dedi.
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Denizarslaný baþýný yavaþ yavaþ çevirdi sesin
geldiði yöne doðru. Bu aðýr davranýþý karþýda-
kini küçümsemesinden kaynaklanýyordu. 

– Ýyi günler, dedi dilinin ucuyla.
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Kýlýç balýðý: 
– Bugün bir baþkalýk seziyorum sizde, dedi.
– Olabilir, dedi denizarslaný.
– Sanki havanýz deðiþik gibi. Biraz kibirli

yüzüyorsunuz.
– Elbette kibirlenirim! Ben denizlerin

kralýyým. Ormanlarýn kralý arslansa, ben de
denizlerin kralýyým.

Kýlýç balýðý güldü bu sözlere. Bu minik
hayvan neler söylüyordu böyle. Ona: 

– Dostum senden daha güçlü ve çevik de-
niz canlýlarý varken böyle bir þeyi nasýl düþüne-
bilirsin, dedi.

Denizarslaný güldü:
– Benden daha büyük deniz canlýlarý mý,

dedi. Sonra kahkaha atarak:
– Benden daha büyük var mý bu denizde?

Elbette yok, diye kendi sorusunu cevapladý.
Kýlýç balýðý ona baktý ve öfkeli bir þekilde: 
– Sen kendini ne sanýyorsun böyle, dedi.

Minik bir vücudun var o kadar. Bu vücutla mý
balinalara, köpek balýklarýna kral olacaksýn?
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Denizarslaný ona bakýp, kaþlarýný çattý ve:
– Ben denizarslanýyým. Denizde ormanlar

kralý arslana en çok ben benziyorum. Bu se-
bepten bu yerlerin kralý olmaya hakkým var,
dedi.

Kýlýç balýðý bu balýða söz anlatamayacaðýný
anladý. 

Denizarslaný yavaþ yavaþ yüzmesine devam
etti. Ama yüzerken bütün canlýlara yukarýdan
bakýyordu. Hatta daha yukarýdan bakmak için
biraz daha yukarýlara çýktý. Yüzmesine denizin
üstünde devam etti.

Biraz sonra papaðan balýðýyla karþýlaþtý. Pa-
paðan balýðý ona baktý ve ondaki deðiþikliði
hemen sezdi.

O da bir zamanlar kendini papaðana ben-
zetmiþti. Bir süre hep baþka canlýlarýn söylediði
þeyleri tekrar etmiþti. Çevresindeki canlýlar
ondan rahatsýz olmaya baþlamýþlardý. Ama
sonradan bu hastalýðý geçmiþti. Kendinin bir
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papaðan olmadýðýný anlamýþtý. Bu yanlýþýný
bilgelere danýþarak düzeltmiþti.

Bu durum baþýna geldiði için papaðan ba-
lýðý, denizarslanýnýn durumunu yadýrgamadý.
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Bunun geçici bir kendini beðenmiþlik, hatta
bir yanýlma olduðunu düþündü.

Bu sebepten kýlýç balýðý gibi ona kýzmadý.
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Onun yanýna yaklaþtý ve gururunu kýrmadan
konuþtu:

– Denizler kralý nasýlsýnýz, dedi. Denizarslaný
bu sesin sahibini hemen tanýmýþtý. Ona baktý
ve þaþýrdý. 

– Nihayet akýllý birisi benim kral olduðumu
anladý, dedi kendi kendine. Sonra da:

– Ýyiyim, dedi papaðan balýðýna. Benim
kral olduðumu nasýl anladýnýz, diye sordu. 

O sakin bir þekilde cevap verdi:
– Bunda anlaþýlmayacak ne var? Baksanýza

görünüþünüz arslana ne kadar benziyor. Siz olsa
olsa bu denizlerin kralýsýnýzdýr, dedi.

Denizarslaný ona baktý ve:
– Ýsmim de arslan zaten!
– Elbette sizi tanýyorum. Sizin isminiz deniz

arslaný.
– Hah þunu da bileydin, dedi denizarslaný

gururlu bir þekilde.

Sonra da yakýnýr gibi:
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– Ama kýlýç balýðý bunu pek anlamadý. Za-

ten akýlsýzýn biridir o.

Papaðan balýðý:
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– Sizin denizlerin kralý olduðunuzu anlaya-
madý demek!

– Elbette, dedi deniz arslaný.
– Bir canlý bunu ancak anlayýþý kýt ise kav-

rayamaz, dedi papaðan balýðý.



Bunun ardýndan sohbetleri koyulaþtý.
Papaðan balýðý ona en sonunda:
– Gel seninle bizim sakallý karidese gidelim!

Hem onu ziyaret ederiz hem de ona bir þeyler 
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sorarýz. Bilgi sahibi oluruz, dedi. 
Denizarslaný önce direndi ise de sonra bu

teklifi kabul etti. Papaðan balýðý ona:
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– Bak, bütün krallar bilgelerden faydalan-
malýdýr. Sadece güç ve kuvvetle koca denizler
idare edilmez. Bunun yanýnda bilgi de gerektir,
diye sözlerini bitirdi.
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Denizarslaný papaðan balýðýna hak verdi.
Beraberce sakallý karidesin bulunduðu yere
doðru yüzdüler. Sakallý karides o gün biraz
durgundu. Onlarý görünce neþesi yerine geldi
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ve onlarý evine davet etti. Bir mercanýn yanýn-
daydý evi. Öteden beriden konuþtular önce.
Sonra söz dönüp dolaþýp benzerliklere geldi.
Papaðan balýðý sözü bilinçli bir þekilde bu ko-
nuya getirmiþti. Ama denizarslanýnýn bundan
haberi yoktu.

Papaðan balýðý bir soru sordu sakallý kari-
dese:

– Bilge karides! Bir þeyin aslý ile benzeri
arasýndaki farký anlatýr mýsýn?

Bilge karides ona baktý ve gülümsedi. Me-
seleyi hemen anlamýþtý. Bilge olduðu için ko-
nuyu birkaç cümle ile açýkladý.

– Bak, dedi papaðan balýðýna; þimdi sen,
papaðana benziyorsun, ama papaðan deðilsin.
Eðer papaðan olsaydýn zaten sularda yaþa-
mazdýn. Bir þeyin aslý ile benzeri farklýdýr. Bu-
nun yanýnda deniz atýna dikkat et, bak. Yüzü
bir ata benzer. Vücut özellikleri onunki gibidir.
Hâlbuki at deðildir. Eðer kendini at zannederse
bu yanlýþ olur.
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Atlara benzeyebilir, ama benzerlikler o þey-
lerin aslý olduðunu göstermez.

Denizarslaný onlarý dinliyordu. Her söz ka-
fasýný allak bullak ediyordu.
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Bir müddet bu nasihatlarý dinledi her ikisi
de.

Oradan ayrýldýklarýnda gün batmýþtý. Deniz
canlýlarýnýn saçtýklarý ýþýklar arasýndan yüze
yüze yuvalarýna gidiyorlardý.

Papaðan balýðý bir ara denizarslanýna
dönüp baktý. O eski kurumlu yüzüþü yoktu.
Buna çok sevindi papaðan balýðý. Demek ki
sakallý karidesin anlattýklarý denizarslanýný et-
kilemiþti.

Tam ayrýlacaklarý an denizarslaný papaðan
balýðýna:

– Ýyi ki bugün sakallý karidese uðradýk.
Cidden benim içimdeki yanlýþ duygularý sildi
süpürdü. Ben ne kadar yanlýþ düþüncelere gir-
diðimi onu dinleyince anladým, dedi.

Verdiði misaller beni çok etkiledi. Düþün-
düm taþýndým ve ben denizler kralý olmaktan
vazgeçtim. Zaten vücudum da buna uygun
deðil. Balinanýn bir lokmasý bile etmem ben.
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Onu nasýl idare edeyim. Güç ve kuvvet de her

þey demek deðildir zaten.

Papaðan balýðý ona gülümsedi, sonra da:
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– Çok doðru söylüyorsun denizarslaný. Biz-

ler asla benzediðimiz þeyler gibi olamayýz.

Kendimiz ne isek o olmalýyýz. Çünkü her þey

yerinde deðerlidir. Yerini yitirirse deðeri kal-

mayabilir.

Ýki dost ayrýlýrken denizin içi bazý canlýlarýn

yaydýðý aydýnlýkla sanki düðün yeri gibiydi.

Denizarslaný o günden sonra bir daha bu yan-

lýþ düþünceye girmedi. 
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