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ÖRÜMCEK TÜNELÝ

Bir varmýþ, bir yokmuþ. Allah'ýn yarattýklarý
pek çokmuþ. Olup bitenler ne ilk ne de sonmuþ.
Pencereme nereden geldiðini bilmediðim bir kuþ
konmuþ! Baþlamýþ anlatmaya. 

Bundan uzun yýllar önce zamanýn su gibi akýp
gittiði, gidenlerin geri dönmediði bir ülke varmýþ.
Her mevsimi baþka bir güzelmiþ. Güneþ, en güzel
ýþýklarýný bu ülkeye yollar, kuþlar en güzel þarkýla-
rýný buradan geçerken söyler, sular tatlandýkça tat-
lanýrmýþ. Aðaçlar insanlara birbirinden lezzetli
meyveler ikram eder; yaðmur, baþlarý okþayarak
yaðarmýþ. Bu ülkeye adalet, iyilik hâkim olduðun-
dan insanlarý da tabiatý da huzurluymuþ. Çünkü
Allah, dünyayý adalet ve iyilik üzerine yaratmýþ.
Kötülük, bir ülke de hâkim olunca insanlar kadar
diðer varlýklar da acý çekermiþ.
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Bu ülkenin baþýnda Âdil adýnda bir hükümdar
varmýþ. Altýn kalpli bir hükümdarmýþ o. Ýyilik me-
leði gibi bir hanýmý; çok güzel, güzel olduðu kadar
da iyiliksever bir kýzcaðýzý varmýþ. Kýzýný çok sevi-
yormuþ ama tahta çýkacak bir oðlunun olmayýþý,
padiþahý üzüyormuþ. Nasýl üzmesin? Tahtýn sahip-
siz kalmasý demek, ülkenin, halkýn sahipsiz kalma-
sý demekmiþ. Hükümdar, bir oðlum olsun, iyi bir
yönetici olarak onu yetiþtirip halkýn idaresini ona
emanet edeyim, diye düþünüyormuþ.

Her þey iyi ve güzelmiþ; lâkin her güzelin bir
kusuru, her gülün bir dikeni olduðu gibi yolunda
gitmeyen bazý þeyler de ortaya çýkmýþ. Padiþahýn
oðlunun olmayýþýný fýrsat bilen kurnaz Vezir Harp,
gizli plânlar kurmaya baþlamýþ. Amacý, tahta sahip
olmak, dahasý, hükümdarýn güzel kýzýyla evlen-
mekmiþ. Üstelik bu kurnaz vezir, yaþlý ve çok çir-
kinmiþ! Çirkinliði kalbine de iþlemiþ. Yýllardýr ken-
dine çok iyi davranan hükümdarýný öldürmeyi dü-
þünecek kadar çirkin, kötü bir kalbi varmýþ. Oysa
hükümdar, vezirinin yaptýðý hatalarý kaç kere af-
fetmiþ.
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KULÜBE

Halk hükümdardan çok memnunmuþ. Günle-
ri huzur içinde geçiyormuþ. Ýnsanlar, tarlalarýnda,
bahçelerinde çalýþýyor, Allah'a þükrederek yiyip içi-
yor, hayatlarýný mutlulukla sürdürüyorlarmýþ.

Güneþin ýþýklarýyla parlayan þehrin, her biri sa-
ray kadar güzel evleri varmýþ. O evlerin içinde zen-
gin insanlar yaþarmýþ. Paylaþmayý bildikleri için
kazançlarý katlanarak artýyormuþ.

Evlerin bahçelerinden hanýmeli kokularý yük-
selirmiþ. Bahçede rengârenk güller varmýþ. Sokak-
lar, yollar tertemiz, insanlar birbirine çok saygýlýy-
mýþ. Rüzgâr ayrý bir naðmeyle esiyormuþ. 

Birbirinden güzel evlerin arasýnda çok sevimli
bir kulübe varmýþ. Ýlginçtir ki þehirdeki tek kulübe
de oymuþ. Diðer bütün evler ondan büyükmüþ.
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Bacasýndan tüten dumaný, küçük penceresinden sý-
zan ýþýðýyla, görenlerin içini ýsýtýyormuþ. Burada ya-
þayanlarýn mutlu ve Allah'a þükreden insanlar oldu-
ðunu anlamak için içine girmeye bile gerek yok-
muþ. Çünkü pencere pervazýnda serçeler, güvercin-
ler; kapý eðiþinde köpekler, kediler, ev sahiplerinin
ikramýný yemek için bekleþirlermiþ. Allah'ýn sevdi-
ðini, insanlar, hayvanlar bitkiler sever ya, iþte bu
yüzden olsa gerek kulübe sakinlerini sevmeyen
yokmuþ.

Bu tahta kulübecikte bir ana, oðlu bir de ihti-
yar dede yaþarmýþ. Ýhtiyarcýk o kadar yaþlanmýþ ki,
doksaný geçikten sonra yaþýný saymayý býrakmýþ.
Oturduðu ocak baþýndan hiç kalkmaz, önüne ko-
nulaný yer, hâline þükredermiþ. Sessiz ve sabýrlýy-
mýþ. Genç torunu, sýk sýk dedesinin yanýna oturur,
ondan kendisine nasihat etmesini istermiþ. Dedesi-
nin akýllý, bilge bir insan olduðunu bildiði için,
kendisine yol göstereceðini düþünürmüþ. 

Delikanlý zengin olup insanlara yardým etmeyi
çok istiyormuþ. Genç Semetey, dedesinden en çok
þu nasihati duyarmýþ: "Kanaat en büyük zenginlik-
tir." Dedesinin bu sözlerle kendisini teselli ettiðini,
asla zengin olmayacaðýný, kendini oyaladýðýný dü-
þünür, üzülürmüþ. Dedesini kýrmak istemediði için
ona itiraz etmez, elini öpüp çarþýya para kazanma-
ya gidermiþ. Çarþýda pazarda, yük taþýtmak isteyen
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birileri olursa, yüklerini taþýr, kazandýðý üç beþ ku-
ruþu anacýðýna getirirmiþ. 

Dede, torun ve anneden oluþan bu ailenin ne-
reden geldiðini bilen yokmuþ. Semetey bebekmiþ
bu kulübeciðe yerleþtiklerinde. Daha önce hangi
þehirde, nasýl günler geçirdiklerini kimse bilmez-
miþ. Nereli olduklarýný Semetey de bilmiyormuþ.
Semetey, bu konuda dedesine ve annesine ne kadar
soru sorduyasada hiçbirinin cevabýný alamamýþ.
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BÝLLURAY SULTAN

Billuray Sultan, son zamanlarda sýk sýk odasýn-
da, pencere kýyýsýnda oturur düþünürmüþ. "Acaba,
halktan biri olsam þu an ne yapýyor olurdum?" di-
ye hayaller kurarmýþ. Meraký arttýkça artmýþ. Elin-
de olmayaný merak etmek onun özünde varmýþ.
Kapý çalýnýnca kendine gelmiþ:

– Girin, demiþ billur sesiyle.
Annesi Ýpek Sultan, elinde meyve suyuyla ka-

pýda görünmüþ. 
Billuray:
– Hoþ geldin anneciðim, diyerek yerinden kalkmýþ. 
Annesinin elindeki meyve suyunu almýþ. Otur-

masý için ona yer göstermiþ. Annesi endiþeyle kýzý-
nýn yüzüne bakmýþ:

– Rengin solmuþ, neyin var kýzým, hasta mýsýn?
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Annesinden aldýðý bardaðý, altýn oymalý sehpa-
ya býrakan Billuray:

– Yok anneciðim, Allah'a þükür, çok iyiyim.
Annesi, o kadar çabuk ikna olmamýþ:
– Anlatmaný istiyorum. Neden böyle düþünce-

lisin?
Billuray, annesine sarýlmýþ:
– Anneciðim, saray dýþýndaki hayatý çok merak

ediyorum. Gün geçtikçe merakým artýyor. Birkaç
günlük de olsa halkýn arasýna karýþmak, onlarýn
hayatlarýný yakýndan görmek istiyorum.

Ýpek Sultanýn gözleri, fal taþý gibi açýlmýþ:
– Aman baban duymasýn, demiþ. Hele bu sýra-

lar! Sarayda, kötü bir þeyler olacaðýna dair haber-
ler alýyoruz. Biraz daha bekle.

– Bize kötülük etmek isteyenler mi var anne? 
– Aslýnda sen de bilsen iyi olur kýzým. Geçen

gece babanýn odasýna çok zehirli bir yýlan girmiþ.
O sýrada baban uyanýkmýþ. Kendine doðru gelen
yýlaný öldürmek zorunda kalmýþ.

Billuray, çýðlýk atmamak için kendini zor tut-
muþ:

– Ne kadar korkunç! Bahçeden gelmiþ olmalý.
– Keþke öyle olsaydý, demiþ anne Sultan. O yý-

lan türü, bu bölgede yaþamaz. Uzak diyarlardan
getirilme ihtimali babaný endiþelendiriyor.

Billuray kederlenmiþ:
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– Babam insanlara iyilikten baþka bir þey yap-
mýyor ki. Ne acý! Demek, onun ölümünü isteyecek
kadar kötü insanlar var.

Ýpek Sultan:
– Maalesef yavrum, bazý kötü kalpli insanlar

vardýr. Onlar iyilikten rahatsýz olurlar. Bizim aklý-
mýza gelmeyen plânlar kurarlar. Dikkatli olmalý-
yýz. Ýyi insanlarýn her zaman tedbirli davranmasý
gerekir, demiþ. 

Onlar böyle konuþurken, duvarýn arkasýndan
konuþulanlarý dinleyen bir çift kulak varmýþ. Bu,
kötü yürekli Vezir Harp'ten baþkasý deðilmiþ. Elle-
rini ovuþturmuþ:

“Ýyilik de neymiþ? Boþuna uðraþýyorsunuz, so-
nunda taht da, Billuray Sultan da benim olacak.
diye mýrýldanmýþ.

Aslýnda Vezir Harp, yakýn zamana kadar saray-
da kendi hâlinde, kendisine ayrýlan odada yaþar,
hükümdara iþlerinde yardým edermiþ. Fakat ne ol-
muþsa olmuþ, vezirin kötü arzularý su yüzüne çýk-
mýþ. Oðlu olmayan padiþahýn çaresizliðini görün-
ce, tahtý ele geçirmeye karar vermiþ. 

Vezir Harp, sarayýn bütün odalarýný birbirine
baðlayan dar bir tünel keþfetmiþ. Burasý ayný zaman-
da havalandýrma görevi de görüyormuþ. Padiþahýn,
kýzýnýn ve diðer vezirlerin odalarýný buradan gözetli-
yormuþ. Tünelde bol miktarda örümcek yaþadýðý



için, kendisi buraya "Örümcek Tüneli" adýný vermiþ. 
Vezir, sultaný ve annesini gözetlemekten sýkýl-

mýþ. Önüne çýkan örümcek yuvalarýný bozarak yü-
rümüþ. Kocaman burnunun altýndan sarkan býyýk-
larýyla oynayarak odasýna dönmüþ. Alçak olan ta-
vandan sarkan örümcek aðlarý yüzünden her sefe-
rinde kýyafetini deðiþtirmek zorunda kalýyormuþ.
Çünkü her yanýna örümcek aðý dolaþýyormuþ.  Ba-
basýnýn resmi bulunan bir tabloyu kapý gibi kulla-
narak, odasýna girmiþ. Kambur sýrtý, pençe gibi el-
leri ve dudaklarýyla gerçekten çok çirkinmiþ.

Ýbretli Masallar Serisi10



ESRARLI KUTU

Genç ve yakýþýklý Semetey, çok çalýþtýðý bir gü-
nün ardýndan evin yolunu tutmuþ. Akþam olmak
üzereymiþ. Sokaklar tenhalaþmýþ. Evinin olduðu
sokaða girmek üzereyken kulaðýna hýþýrtýlý bir ses
gelmiþ. 

– Delikanlý!
Semetey kulaklarýný dört açmýþ:
– Kim o konuþan, diye etrafýna bakýnmýþ.
Hýþýrtýlý ses:
– Beni göremezsin, sadece dinle.
"Bu sesi çýkaran þeyin dudaklarý yok herhâlde"

diye düþünmüþ Semetey. 
– Sen kimsin, benden ne istiyorsun? 
– Allah'ýn verdiðini geri çevirme, vermediðini
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özleme, demiþ tuhaf ses.
Semetey týpký dedesininkilere benzeyen bu na-

sihatle, sakinleþmiþ. Gülümsemiþ:
– Dedem gibi konuþtun.
Hýþýrtýlý ses, gülüyor gibi konuþmuþ:
– Deden, dedemin dostudur. O, iyi bir insan-

dýr. Sen de iyi olup iyilik bulabilirsin. Dedenin
öðüdünü unutma, Bir de þunu unutma. Yakýnda
sana ihtiyaç olacak, hazýr ol. 

Ses birden kesilmiþ. Semetey çok meraklanmýþ.
"Kimdi konuþan ve ne demek istiyordu?" diye eve
varýncaya kadar düþünmüþ. Ellerini yýkayýp, ocak ba-
þýnda, aþ piþiren anacýðýnýn gül yanaðýndan öpmüþ:

– Kolay gelsin, annem.
Annesinin yanaklarý, sevgili oðlunu görünce

daha bir güle benzemiþ.
– Hoþ gelmiþsin, oðlum. Yemek þimdi hazýr

olacak inþallah.
– Anacýðým, acelesi yok, yorma kendini, demiþ

Semetey ve dedesinin yanýna oturmuþ:
– Dedem, nasýlsýn? 
Dedesi pýrýl pýrýl bakan gözlerini, torunun göz-

lerine dikmiþ. 
– Sað ol evlâdým. Sen nasýlsýn?
Semetey heyecanla konuya girmiþ:
– Dedeciðim, eve gelirken karanlýkta biriyle

konuþtum. Ama onu göremedim. Çok tuhaf bir
sesi vardý. Ýnsan sesi deðildi sanki. Bana, senin dos-
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tun olduðunu söyledi. "Yakýnda sana ihtiyaç ola-
cak." dedi bana. Nasihatleri de seninkilere benzi-
yordu.

Dedesi kaþlarýný çatmýþ, biraz düþündükten
sonra, sesini yükseltmiþ:

– Sarayda tehlike var, demiþ endiþeyle.
– Kimdi o? 
– Sarayda tehlike var demekki diye tekrarlamýþ

dede.
Semetey iyice þaþýrmýþ. Dede baþka bir þey söy-

lememiþ. Bembeyaz sakalýný tutmuþ, düþünmüþ.
Sonra, çevik bir hareketle yerinden kalkmýþ. Göm-
me dolaptan kutu çýkarmaya gitmiþ. Kutuyu çý-
karmasý uzun sürmüþ. Çünkü dolabýn gizli bir böl-
mesini açmasý gerekiyormuþ. Þaþkýnlýkla kendini
izleyen torununa, kutuyu uzatmýþ. 

– Bu artýk senin.
Semetey kutuyu almýþ. Üstünü örten tozlara

raðmen, çok güzel taþlarla iþlenmiþ bir kutuymuþ bu. 
Dede:
– Vakti geldiðinde açacaksýn, bunu. 
Semetey baþka soru sormadan kutuyu alýp ya-

taðýnýn baþucuna koymuþ. Dede ile torunun ko-
nuþmalarýna kulak misafiri olan annesi dedeye me-
rakla bakmýþ:

– Vakit geldi mi, demiþ.
Dede baþýný önüne eðip, her zaman oturduðu

köþesine geçmiþ. Annesi kederlenmiþ: "Ýnþallah iþ-
ler yolunda gider." demiþ. 
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Annesinin endiþesi, dedesinin yaptýklarý, Seme-
tey'in gözünden kaçmamýþ ama, þu an yapabilece-
ði baþka bir þey de yokmuþ. Israr ederek dedeciði-
ni üzmeyi istememiþ. Zamaný gelince nasýlsa öðre-
neceðim her þeyi, diye düþünmüþ.
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SARAYDAN KAÇIÞ 

Sarayda tuhaf þeyler olmaya devam ediyormuþ.
Odasýna býrakýlan yýlandan sonra, padiþahýn çorbasý-
na zehir konmuþ. Hükümdar, Allah'ýn izniyle, ölüm-
den kýl payý kurtulmuþ. Nasýl mý kurtulmuþ? Çorba-
nýn renginden þüphelenen Baþvezir Aziz, çorbayý de-
virmiþ. Çorbanýn suyu yemek masasýný delmiþ. Çor-
baya zehir katýldýðý bu þekilde anlaþýlmýþ. Ülkenin
ileri gelenleri bu durumdan çok endiþelenmiþ. Ne
yapmalarý gerektiðini bilemiyorlarmýþ. Baþvezir
Aziz, o günden sonra çok sevdiði padiþahýnýn peþin-
den ayrýlmaz olmuþ. Onu korumak için her þeyi ya-
pýyormuþ.

Billuray, babasýnýn arzusu üzerine, odasýndan
daha az çýkmaya baþlamýþ. Annesinin öðütlerini
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unutmuyormuþ ama içindiki istekten de vazgeçe-
miyormuþ. Bir günlüðüne de olsa, kýyafetini deðiþ-
tirip þehrin sokaklarýnda gezmek, insanlarla ko-
nuþmak, hiç görmediði bir dünyayla tanýþmak isti-
yormuþ. 

Billuray Sultan, güzel olduðu kadar cesur ve
becerikliymiþ. Kýlýç kullanmasýný ve ata binmesini
de çok iyi biliyormuþ. 

"Her tarafýmý örten pelerinimle, beni kimse ta-
nýyamaz. Yanýma biraz para alayým. Bir günden bir
þey olmaz, kimse sarayda olmadýðýmý anlamaz." di-
ye düþünmüþ. Annesi Ýpek Sultan, yarýn odasýna
uðramayacaðýna göre kimse onun kaybolduðunu
fark etmeyecekmiþ. Çünkü annesinin yarýn saray
dýþýnda iþi varmýþ. Hizmetçilerine izin verip onlarý
köylerine yollamýþ. Gece gizlice sarayýn kapýsýndan
çýkmýþ. Odasýný gözetleyen kötü Vezir Harp'ten
baþka kimsenin, Billuray'ýn gittiðinden haberi ol-
mamýþ. 

Kötü vezir onu takip etmeye baþlamýþ. Billuray
þehre ulaþýnca önce biraz tedirgin olmuþ. Hava karar-
mýþ olduðu içinmiþ bu tedirginlik. Sonra buna alýþ-
mýþ. Pencerelerinden ýþýklar süzülen sevimli evler, mis
kokulu bahçeler hoþuna gitmiþ. Ama geceyi geçir-
mek için bir yer bulmalýymýþ. "En fakir görünüþlü evi
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seçmeliyim." diye düþünmüþ. "Seçmeliyim ki, en zen-
ginle en fakir arasýndaki farký öðrenmeliyim," demiþ. 

Biraz yürüdükten sonra, karþýsýna tam istediði
gibi bir kulübe çýkmýþ. Her tarafý aðaçtan yapýlmýþ
olan kulübeciðin, küçücük bacasýndan dumanlar
tütüyormuþ. Minik pencerelerden sýzan ýþýk, genç
kýzýn içini aydýnlatýr gibi olmuþ. Nedense bu
evdekilere büyük bir yakýnlýk hissetmiþ. 

Billuray sokak aralarýnda dolaþýrken Vezir
Harp da peþindeymiþ. Dar bir sokaða girmiþler.
Vezir Harp: 

“Artýk elimdesin.” diye düþünürken Billuray'a
yaklaþmýþ. Tam o sýrada ayaðýný bir þey ýsýrmýþ. Ve-
zir Harp acýyla:

– Aptallar, aptal hayvanlar, diye baðýrmýþ. 
Billuray ardýndan gelen boðuk seslerden kork-

muþ, hemen kulübenin kapýsýný çalmýþ. 
– Tak, tak, tak …
Semetey "Bu saatte kim gelir ki?" diye düþünmüþ.

Kapýyý açmýþ. Billuray, koþarak kendini kulübeye at-
mýþ. Nefes nefeseymiþ. Semetey þaþkýn bakýyormuþ:

– Siz de kimsiniz? 
Billuray üstündeki pelerini çýkarmýþ. Aman, o

ne güzellik. Semetey utancýndan baþýný önüne eð-
miþ. Billuray durumunu kýsaca izah etmiþ:
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– Tanrý misafiriyim. Bu gece burada kalabilir
miyim?

Semetey'in annesi, Asel Haným, Billuray'a yak-
laþmýþ:

– Hoþ geldin kýzým, baþýmýzýn üstünde yerin var. 
Billuray gülümsemiþ:
– Teþekkür ederim, çok iyisiniz.
Semetey, dedesinin yanýna oturmuþ. Bir yan-

dan ateþe odun atýyor, diðer yandan göz ucuyla
Billuray'a bakýyormuþ. "Bu kadar güzel ve zengin
giyimli bir kýzýn, bu saatte tek baþýna sokaklarda
ne iþi olabilir? Galiba biri onu kovalýyordu." diye
düþünüyormuþ.

Dedesi, zor duyulur bir sesle:
– Her iþte bir hikmet vardýr, demiþ. 
Billuray sultan, ocaðýn önüne oturmuþ, uzayan

kýsalan alevlere bakarak düþünüyormuþ. "Ne hoþ in-
sanlarla karþýlaþtým. Fazla soru sormayan; ama hâlden
anlayan insanlar bunlar." diye düþünüp sevinmiþ. 

Asel Haným, önce Billuray'a sýcak süt ikram et-
miþ, sonra en güzel çarþaflarýný çýkarýp güzel bir
yatak hazýrlamýþ. Billuray rahatça yatabilsin diye
yataðýn etrafýna perde de çekmiþ. Çünkü evleri tek
odadan ibaretmiþ. Sütünü bitiren Billuray herkese
hayýrlý geceler dilemiþ. Yatar yatmaz uyumuþ. 
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Günün ilk ýþýklarý þehrin üstüne düþerken, ku-
lübecikte herkes uyanmýþ. Semetey, dedesi ve an-
nesi dua ediyorlarmýþ. Billuray da uyanmýþ, onlara
katýlmýþ. Güneþ, þehri aydýnlatýrken kulübe sakin-
leri dua ýþýðýyla aydýnlanmýþlar. 

Süt ve taze ekmekten ibaret olan kahvaltýlarýný
yaparken neþeliymiþler. Billuray, odanýn içini daha
net görebiliyormuþ. Bir köþede iki tahta sedir, üst-
lerinde temiz minderler, diðer köþede mutfak eþya-
larý, ortada ocak varmýþ. Kulübenin iki yanýnda iki
penceresi varmýþ. 

– Hayatýmda yediðim en lezzetli ekmek, demiþ
Billuray.

– Afiyet olsun, demiþ Asel Haným.
– Hele süt, bu kadar güzelini içtiðimi hatýrla-

mýyorum, diye devam etmiþ Billuray.
Dede:
– Ýnsanýn gördüðü her güzellik kendi güzelli-

ðini iþaret eder, demiþ.
Billuray, Semetey'in dedesini o kadar sevmiþ ki

konuþmalarýný kaçýrmamak için aðzýnýn içine baký-
yormuþ. Dede de Billuray'ý çok sevmiþ. Kahvaltýla-
rýný Allah'a þükrederek bitirmiþler. Dede, kitabýný alýp
yine köþesine çekilmiþ. Semetey'e:

–Evlât, kýzýmýza þehri gezdirmek sana düþüyor,
demiþ.
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Semetey bu iþi seve seve yapabileceðini düþün-
müþ. Ama yanaklarýnýn kýzarmasýna engel olama-
mýþ. Heyecanýný bastýrmaya çalýþarak:

– Tamam, dedeciðim, demiþ. 
"Benim þehri gezmek istediðimi nereden bili-

yor", diye düþünmüþ Billuray.
– Pazara götürmelisin misafirimizi, demiþ Asel

Haným.
Semetey:
– Annem haklý. Bugün þehrin en büyük paza-

rý kurulur. Hatta komþu þehirlerden de insanlar
geliyor. Gezmek için de, alýþveriþ için de güzel olur.

Billuray Sultan baþýný önüne eðmiþ.
– Size nasýl teþekkür edebilirim, bilmiyorum.

Öyle iyisiniz ki! Bana evinizi, yüreðinizi açtýnýz.
Hem de yabancý birine…

Dede, mýrýldanmýþ:
– Her þeyin sahibi Allah'týr. Bizim olan bir þey

yok ki insanlardan kýskanalým.
Asel Haným, Billuray'ýn elini tutmuþ:
– Kýzým, sana kendi elbiselerimden vereyim.

Böylece þehri daha rahat gezebilirsin, demiþ.
Billuray, üstündeki deðerli taþlarla iþlenmiþ

ipek elbiseye bakýnca, Semetey'in annesine hak
vermiþ. Halkýn dikkatini çekmeye gerek yok, diye
düþünmüþ.
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– Tamam, demiþ.
Ama hâlâ hayret ediyormuþ. Kim olduðumu

niçin sormuyorlar? Þehri görmek istediðimi nere-
den biliyorlar, diye.
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BÜYÜCÜ ÇALI

Büyücü Çalý, þehirle sarayýn arasýnda bir yerde
oturuyormuþ. O da Vezir Harp kadar çirkin ve kötüy-
müþ. Hýrsýzlýk yapýp kaçarken kýrdýðý bacaðý, sakat
kalmýþ. O yüzden sað bacaðýný sürükleyerek yürür-
müþ. Pek yýkamadýðý elbisesi, rengini kaybetmiþ, par-
çalanmaya baþlamýþ. 

Büyücülükten kazandýðý yýðýnla altýnlarý var-
mýþ. Büyülerini hazýrladýðý mahzenin yanýndaki
odacýk, biriktirdiði altýnlar, gümüþler, elmaslar, ya-
kutlarla doluymuþ.

Çevresindeki insanlar Büyücü Çalý'dan büyülü
sývýlar alýr, bununla insanlarý zehirlerlermiþ. Büyü-
lü sývýlarý içenlerin bazýsý aklýný kaçýrýr, bazýsý has-
talanýr, bazýlarý da ölürmüþ. 

Ýyi kalpli hükümdar Âdil, ülkelerinde büyücülü-
ðü, sihirbazlýðý yasaklamýþ. Hükümdarýn askerleri
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kaç kere aramýþlarsa da, Çalý'nýn evinde büyücülükle
ilgili bir þey bulamamýþlar.

Zamanýnda annesi, Büyücü Çalý’nýn iyi yetiþme-
si için hiçbir þey yapmamýþ. Hýrsýzlýk yaptýðýnda, ya-
lan söylediðinde, hayvanlara iþkence yaptýðýnda,
sessiz kalmýþ. Allah'ýn sevmediði her kötülüðü yap-
masýna göz yummuþ. Ama kaderin cilvesine bakýn
ki annesi, bir gün Çalý'nýn büyülü sývýlarýndan birini
yanlýþlýkla içince, kýpýrdayamaz, konuþamaz olmuþ.  

Çalý, annesinin hiç bir ihtiyacýný görmüyor, ba-
zen ona yemek bile vermiyormuþ. Zavallý kadýna
gene komþularý acýyor, bir tas çorba içirip gidiyor-
larmýþ. 

– Senin yüzünden bir gün yakalanacaðým, di-
yormuþ annesine.

Annesi, yaptýklarýna çoktan piþman olmuþ ama
ne fayda! Kendi elimle, kendime düþman yetiþtir-
dim, diye gözyaþlarý döküyormuþ. Vücudunun hiç-
bir tarafý tutmuyormuþ. Ve konuþamýyormuþ. Ýçin-
den Çalý'ya þöyle beddua ediyormuþ:

– Yakalan, yakalan da sana en büyük cezayý
versinler. 

Vezir Harp, büyücü Çalý'nýn evinin kapýsýný
usulca týklatmýþ:

– Kim o, demiþ Çalý.
– Çabuk aç, benim Harp. Verdiðin zehir, hiçbir

iþe yaramadý. Baþvezir galiba benden þüpheleniyor.
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Mutfaktan çýktýðýmý görünce, benimle hemen pa-
diþahýn yanýna geldi. Çorbasýný kazayla devirmiþ
gibi yaptý. Masa cýzýr cýzýr eriyince herkes bana
baktý. Benden þüphelendiler  sanki. Bu iþ çok uza-
dý. Bir an önce sona ermeli. Yoksa yakalanacaðým.
Ben yakalanýrsam sen de yakalanýrsýn.

Çalý, öfkeden çýlgýna dönmüþ:
– Beceriksiz. O zehiri hazýrlamak için kaç gün

uðraþtým, sen biliyor musun?
Vezir Harp kaþlarýný çatmýþ:
– Kes sesini. Hemen bana yeni bir yol bulma-

lýsýn. Fazla zamaným kalmadý. Padiþahla beraber,
baþveziri de yok etmeliyim. Ondan sonra her þey
benim olacak.

Büyücünün gözleri parlamýþ:
– Bunun için daha fazla altýn getirmelisin.
Sarayýn hazine odasýna girmenin yolunu da bi-

len Harp'ýn, böyle bir sýkýntýsý yokmuþ. 
– Sen orasýný düþünme. Ne yapacaðýz onu söyle?
Ýkisi kafa kafaya verip düþünmüþler. Vezirin

kara gözleri daha kararmýþ.
– Buldum! Billuray Sultan tek baþýna, saray dý-

þýna çýktý. Saraya dönmeden önce, ona bir büyü ya-
pabilirsen iþim daha kolay olur. Kýzý benimle ev-
lenmeyi isteyince padiþah kabul etmek zorunda
kalýr. Sultanla evlenirim. Sonra tahta geçmek çok
kolay olur. Nasýlsa padiþahýn yerine geçecek bir
þehzade yok, demiþ.
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Büyücü Çalý kirli þapkasýný çýkarmýþ, kafasýný
kaþýyormuþ:

– Evlilik büyüsü istiyorsun yani. Onu hazýrla-
mak çok zordur. Ne kadar zamaným var?

– Fazla zamanýn yok. Sabaha kadar büyülü sývý
hazýr olmalý. Billuray büyük ihtimalle büyük paza-
rý gezmek isteyecek. Ben satýcý kýlýðýna girip pazar-
da ona büyülü þerbet içirmenin bir yolunu bulaca-
ðým. Ondan sonrasý kolay... Billuray'ýn gözü ben-
den baþkasýný görmeyecek, beni sevecek, demiþ.

Büyücü Çalý, Vezir Harp'ý kýskandýðýný belli etmiþ.
– Ben sabahlara kadar çalýþayým, sen sarayda

keyif çat, her þeyin sahibi de sen ol. Bu sefer çok al-
týn isterim. Þimdiye kadar getirdiklerinin iki misli-
ni isterim, demiþ.

Vezir Harp büyücüyü kandýrmaya karar vermiþ:
– Dilediðin kadar altýn veririm. Hatta hüküm-

dar olunca seni saray büyücüsü yaparým, demiþ. 
Çalý, ayaðýný sürüyerek dolaþýyor ve düþünü-

yormuþ:
– Öyle olsun. Sen padiþah olursan saklanmaya

da ihtiyacým kalmaz, demiþ.
Annesini iþaret ederek:
– Þu uðursuz kadýný da ormana býrakýrýz. Öy-

leyse hemen baþlayalým. Evlilik büyüsü yarýn saba-
ha hazýr olur, demiþ.

Çalý'nýn annesi bu sözleri duyunca öyle üzül-
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müþ ki, gözünden birbiri ardýna damlalar yuvar-
lanmaya baþlamýþ. Her zaman yaptýðý gibi, içinden
Allah'a dua etmiþ: "Ben kötülük ettim; ama sen
beni koru, beni baðýþla Allah'ým" diyormuþ. 

Vezir Harp, sevinçle ellerini ovuþturmuþ:
– Ben þimdi gidiyorum. Ne yaparsan yap bü-

yülü sývý sabaha hazýr olsun, demiþ. 
Vezir Harp, yaptýðý plâna çok güveniyormuþ.

Çalý'nýn büyülerinin ne denli etkili olduðunu bili-
yormuþ. "Amacýma ulaþmama az kaldý." diye
düþünerek oradan ayrýlmýþ. 

Gecenin karanlýðýda kuytu köþelere gizlenerek
sarayýn yolunu tutmuþ. 

Saray duvarýnýn bir köþesinden, çalýlar arasýn-
dan geçip, örümcek tüneline girmiþ. Kötü sözler
söyleyerek, gene bir sürü örümcek yuvasýný boza-
rak saraydaki odasýna varmýþ.
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KILIK DEÐÝÞÝYOR

Vezir Harp ertesi gün, gün doðmadan uyan-
mýþ. Aceleyle yataðýndan çýkmýþ. Uzun yola gidi-
yor gibi giyinmiþ. Eþyalarýný hazýrlamýþ. Bugün,
gerekirse birkaç gün ortalarda görünmeyeceðim
için, padiþahtan izin almalýyým, diye düþünmüþ.
"Nasýl bir yalan uydursam acaba?" Hiçbir akrabam
da yok ki biri hastalandý deyip, izin alayým, demiþ.
Kurnazca bir yalan bulmuþ sonunda. Ellerini ovuþ-
turarak odasýndan çýkmýþ. Padiþahýn erkenden
uyanýp, dua ettiðini biliyormuþ. Padiþahýn kapýsýný
týklatmýþ. Padiþah:

– Gel, diye seslenmiþ.
Vezir, beyazlar giymiþ padiþahýn, iyilik dolu si-

masýna bakýnca korkmuþ. Hemen gözlerini padi-
þahtan kaçýrmýþ. "Benim niyetimi biliyor da bilmi-
yor gibi mi yapýyor?" diye düþünmüþ. 
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– Hayýrlý sabahlar efendim.
Hükümdar güler yüzle:
– Buyur Harp, hayýrdýr, böyle giyinmiþ kuþan-

mýþ, nereye gidiyorsun?
Vezir kekeleyerek:
– Komþu þehirdeki bir dostumu ziyaret için,

müsaadenizi dileyecektim efendim.
Padiþah, gülümsemeyi sürdürmüþ: 
– Ýzni almýþ gibi giyindiðine göre, müsaade senin.
– Allah size uzun ömürler versin padiþahým. 
Vezir Harp, geri geri giderek, odadan çýkmýþ. 
Odasýna giderken kendi kendine söyleniyor-

muþ: "Birkaç güne kadar her þey deðiþecek. Ben,
bu ülkenin sahibi olacaðým. Her þey benim olacak.
Herkes benim önümde eðilecek." 

Baþvezir Aziz'le karþýlaþýnca susmuþ. Baþvezir,
Harp'ý görünce durmuþ:

– Hayýrlý sabahlar Harp Efendi, demiþ. 
Vezir Harp, bu karþýlaþmaya sevinmemiþ:
– Hayýrlý sabahlar efendim, demiþ, soðuk bir

sesle.
– Nereye böyle neþeli neþeli, demiþ baþvezir.
Harp:
– Bir dostumu görmeye gideceðim. Padiþahý-

mýz müsaade ettiler. Neþem ondandýr, demiþ de-
mesine ama baþvezirin hâlinden çekinmiþ.

Baþvezir, Harp'ý süzmüþ:
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– Demek bir dostun var?
Vezir Harp, bütün hainliðiyle gülümsemiþ:
– Bir deðil, birçok dostum var, demiþ. Meselâ

siz de benim dostumsunuz. 
Baþvezir, uzatmak istememiþ:
– Elbette, ayný çatý altýnda, yaþýyoruz. Ayný ül-

keye hizmet ediyoruz. Arkadaþ ve dost olmamýz
lâzým. Sana iyi yolculuklar, demiþ ve eklemiþ:

– Sahi, hangi þehre gidiyordun? Sen bir vezir-
sin. Böyle yalnýz yola çýkman doðru deðil. Yanýna
asker verelim, demiþ.

Vezir Harp titrek bir sesle:
– Yok efendim, asker istemiyorum. Halktan

biri gibi giyinip gideceðim. Allah sizi korusun
efendim, çok iyisiniz. Ama müsaade ederseniz yal-
nýz seyahat etmek istiyorum. 

Baþvezir, "Bu iþte bir iþ var." diye düþünmüþ:
– Öyle olsun, deyip uzaklaþmýþ. 
Vezir Harp aklýna gelen bütün kötü sözleri mý-

rýldanmýþ. “Senin de icabýna bakacaðým Aziz.” de-
miþ kendi kendine.

Harp'ten ayrýlan Baþvezir, hemen Komutan
Halit'i bulmuþ. Komutan Halit, savaþ oyunlarý sa-
lonunda çalýþýyormuþ. Baþvezir'i görünce sevinmiþ:

– Oo Aziz'im, hoþ geldin, gel biraz kýlýç salla
da kollarýn kuvvetlensin.

Baþvezir, Komutan Halit'i çok seviyormuþ:

Örümcek Tüneli 31



– Ýyi olurdu ama baþka zaman. Þimdi senden
bir isteðim var.

Halit alnýndan süzülen terleri silmiþ:
– Emredin, demiþ.
Baþvezir; Komutan Halit'in babasýyla birlikte

savaþtýðý ve Halit'in babasýnýn þehit olduðu günü
hatýrlamýþ. Hatýrlamýþ çünkü; Halit'in "Emredin!"
deyiþi, babasýna çok benziyormuþ. 

– Askerlerinden iki tanesini Vezir Harp'ýn peþi-
ne takmalýyýz. 

Komutan Halit de eskiden beri güvenmiyor-
muþ Vezir Harp'e. Gür sesiyle:

– Merak etme! Askerlerim, karda yürür izleri-
ni belli etmez. 

Baþvezir çok endiþeliymiþ:
– Aman, bu çok önemli! Nereye gidiyor, ne ya-

pýyor, hepsini öðrenmek istiyorum. Biliyorsun sa-
rayda tuhaf iþler dönüyor.

Komutan Halit, iki metreyi geçkin boyuyla iri-
yarý bir adammýþ. Üstünden pek çýkarmadýðý zýrhý-
na bakýlýrsa çok güçlüymüþ. Tabii onun bu hâli iyi-
leri sevindiriyor, kötüleri korkutuyormuþ. Oysa
görünüþündeki sertliðin aksine yumuþacýk bir yü-
reði varmýþ. Gürlemiþ:

– Padiþahýmýzýn hayatýna kastedeni yakalarsam
ne yapacaðýmý biliyorum. 

Komutan Halit'in peþine taktýðý iki askerinden
haberi olmayan Harp, saraydan çýkmýþ. Ara sokak-
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lardan geçerek Çalý'nýn evine ulaþmýþ. Fazla zama-
ný yokmuþ. 

– Büyü hazýr mý? 
Çalý, kötü bakýþlarýný Harp'e dikmiþ:
– Hazýr. Sen altýnlardan haber ver.
Vezir Harp kötü olduðu kadar kurnazmýþ:
– Bir torba altýný gündüz milletin arasýndan

geçip nasýl getirebilirdim. Yakýnda, çok yakýnda al-
týnlarýna kavuþacaksýn.

Çalý, yere tükürmüþ:
– Beni kandýrýrsan sana öyle bir büyü yaparým

ki yaptýðýna bin piþman olursun.
Harp, büyülü sývýyý alýp birazýný yüzüðünün

taþýna doldurmuþ. Kalanýný belindeki kuþaða sak-
lamýþ. Aceleyle oradan ayrýlmýþ. Kuytu bir köþeye
gelince üstünü deðiþmiþ. Þerbetçi kýyafetlerini giy-
miþ, þerbet tulumunu sýrtýna almýþ, pazarýn yolunu
tutmuþ. 
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PAZAR YERÝ 

Semetey ile Billuray kulübeden çýkmýþlar. Pýrýl
pýrýl gökyüzünün altýnda uzanan þehre bakmýþlar.
Billuray: "Ne güzel bir gün, ne güzel bir þehir!" Ýçi
sevinçle dolmuþ. Misler gibi kokan sabah havasýný
ciðerlerine çekmiþ. 

Güzel Billuray'ýn yanýnda olmaktan son derece
mutlu olan Semetey de ayný þeyleri düþünmüþ. 

Birlikte yürümeye baþlamýþlar. Billuray eski ký-
yafetler giymiþ olsa da pek güzelmiþ. Ama esas gü-
zelliði kalbindeymiþ. 

Dar sokaktan çýkýp þehir meydanýna doðru
ilerlemiþler. Semetey:

– Bu yoldan pazar meydanýna gideceðiz. Pazar,
þehir meydanýnýn bir ucundan diðer ucuna kadar
uzanýyor. 

Billuray, iç çekmiþ:
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– Evler, insanlar, sokaklar bana çok sevimli
geldi. Keþke sarayda yaþayacaðýma buralarda yaþa-
saydým. 

– Sen sarayda mý yaþýyordun?
Billuray, aðzýndan kaçýrdýklarýný artýk saklama-

nýn doðru olmayacaðýný düþünerek:
– Evet, demiþ
Semetey, daha fazlasýný öðrenmek istiyormuþ:
– Saray da ne iþ yaparsýn, kimlerdensin?
Billuray, güzel baþýný önüne eðmiþ:
– Babam hükümdardýr.
Semetey'in þaþkýnlýðý beþkat artmýþ:
– Yani sultansýn. Öyleyse her yerde seni arý-

yorlardýr. Askerler karþýmýza çýkarsa ne diyeceðiz?
– Hiç bir þey, demiþ Billuray. Ben herþeyi ayar-

ladým. Akþama dönmüþ olacaðým, kimse farket-
mez yokluðumu, derken sesinde hüzün varmýþ. 

– Zaten odamdan pek çýkmam. Babam dýþarý
çýkmamý istemiyor.

Semetey sormaya devam etmiþ:
– Neden istemiyor?

– Babama kötülük etmek isteyenler varmýþ.
Onlar yakalanýncaya kadar hepimiz odalarýmýzda
kalmalýymýþýz, demiþ Billuray. 

Semetey'in aklýna dedesinin. "Sarayda tehlike
var sözü gelmiþ. Bunu nasýl anlamýþ acaba? Demek
ki o tuhaf sesin sahibi, dedesi ve saray arasýnda bir
baðlantý var, diye düþünmüþ.
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Bu arada pazara gelmiþler. Billuray konuþtukla-
rýný unutmuþ. Aman o ne kalabalýkmýþ öyle. Saba-
hýn erken bir zamaný olmasýna raðmen insanlar
alýþveriþ yapýyormuþ. Çocuklar, annelerinin etrafýn-
da koþuþuyor, satýcýlar yüksek sesle baðrýþýyormuþ:

– Dünyanýn en güzel kumaþlarý burada! De-
nizler ötesinden getirilen ipek, atlas kumaþlar bu-
rada, diyormuþ, biri.

Diðeri:
– Baðdat'ýn en lezzetli baharatlarýný getirdik,

bin bir derde þifadýr, böylesini hiç görmediniz.
Billuray'ýn daha önce hiç görmediði, kocaman,

býyýklarý olan bir balýðýn, baþýnda duran çekik göz-
lü bir adam:

– Okyanus kuzusunu gelip görün, etinden tadýn. 
Bir köþede ihtiyar kadýn, yorgun sesiyle:
– Kýzým, narin parmaklarýyla bir yýlda dokudu

bu halýyý, paha biçilmez, diye müþteri topluyormuþ.
Tezgâhlardan yükselen sesler arasýnda yürüme-

ye baþlamýþlar. Semetey'in söylediði doðru, diye
düþünmüþ Billuray. Göz alabildiðine uzanan pa-
zarda yok yokmuþ. Tezgâhlar arasýnda yürümeye,
gördükleri ilginç þeylerin fiyatlarýný sormaya de-
vam etmiþler. 

Onlarý adým adým takip eden Vezir Harp'ten
habersiz, neþeyle yürüyorlarmýþ. Kýlýðýný deðiþtirip
þerbetçi gibi giyinmiþ, sýrtýnda þerbet tulumbasý,
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peþlerinden geliyormuþ. Billuray'ýn susadýðý an
karþýlarýna çýkýp büyülü þerbetten ikram etmeyi
düþünüyormuþ. 

Vakit öðlene yaklaþýnca Billuray acýkýr gibi ol-
muþ. Temiz giyimli kadýnlarýn piþirdiði çörekleri
görünce açlýðý çoðalmýþ. Semetey'e dönmüþ:

– Çörek yiyelim mi, diye sormuþ. 
Semetey kýzarmýþ, bozarmýþ, cevap verememiþ.

Çünkü hiç parasý yokmuþ. Parasý olmadýðýný söyle-
yememiþ. Billuray tekrar sormuþ:

– Mis kokulu çöreklerden yiyelim mi?
Cevap beklemeden tezgâha ilerlemiþ. Kýrmýzý

yanaklý, tombul kadýncaðýza sormuþ:
– Ýki çörek verir misiniz?
Köylü kadýn gülümsemiþ:
– Ne demek güzel kýz, tabi ki veririm. Buyu-

run alýn, neþeyle yiyin.
Semetey öyle mahcup olmuþ ki olduðu yerden

kýmýldamýyormuþ. Billuray çörekleri alýp parasýný
uzatmýþ. Billuray'ýn uzattýðý altýný gören kadýnýn
gözleri fal taþý gibi açýlmýþ. 

– Ama bu altýn, demiþ. Bütün çöreklerimi versem
ancak ödeþiriz. Ben bunun üstünü veremem, demiþ. 

Billuray biraz düþünmüþ:
– Þöyle yapalým o zaman. Sen bize iki çörek da-

ha ver. Kalan çörekleri fakir olanlara parasýz verirsin.
Kýrmýzý yanaklý kadýnýn gözleri parlamýþ:
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– A, benim güzel kýzým, altýn gibi bir kalbin
var, Allah seni korusun.

Billuray ve Semetey bir aðýzdan:
– Amin, demiþler.
Oradan ayrýlýp uygun bir yere oturmuþlar. Se-

metey, Billuray'ýn uzattýðý çöreði almýþ. Ýkram edi-
leni yemek o ülkede âdetmiþ. Ýkramýn geri çevril-
mesi görülmüþ þey deðilmiþ. Semetey de Billuray'ýn
ikramýný kabul etmiþ. Baþlamýþlar yemeðe. Biraz
gerilerinde duran Vezir Harp, tam sýrasýnýn geldiði-
ni düþünmüþ. Billuray çöreðin yanýnda þerbet çok
iyi gider, diye düþünmüþ. Hemen yaklaþmýþ:

– Gençler, buz gibi þerbetim var.
Billuray, "Bu adamý bir yerden tanýyor gibi-

yim." diye geçirmiþ aklýndan. Ama çok susamýþ ol-
duðu için fazla düþünmemiþ. Bir altýn uzatmýþ:

– Ýki kase þerbet alalým. 
Harp, o kadar sevinmiþ ki elleri titremiþ, þerbe-

tin yarýsý yere dökülmüþ. Semetey adama acýmýþ.
Yaþlýlýktan þerbeti döktüðünü sanmýþ. Doldurmasý-
na yardým etmiþ. Oysa vezir, büyülü sývýyý içireceði
anýn geldiðini düþünerek sevincinden elleri titriyor-
muþ. Kaseleri doldururken Billuray'a vereceði bar-
daða yüzüðünün içindeki sývýyý usulca boþaltmýþ.
Zaten büyü o kadar etkiliymiþ ki bir damlasý bile
yeterli olacakmýþ. Þerbetçinin tuhaf hareketlerini
ihtiyarlýðýna yoran Semetey ve Billuray, neþeyle çö-
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reklerini yemeye devam etmiþler. Billuray kendine
uzatýlan kaseyi almýþ ve içmiþ.

Semetey de þerbetini içmeye baþlamýþ. Öðlen
sýcaðýnda soðuk þerbet içmek güzel oluyor, diye
düþünmüþ. 

Vezir Harp neredeyse sevincinden oynayacak-
mýþ. Üstü siðillerle kaplý burnunu göstermemek
için baþýný kaldýrmýyormuþ. Hele kamburunu da
fark ederse, Billuray onu tanýyabilirmiþ. Yüzüðü-
nün kocaman taþýnýn içinde biraz daha büyülü sývý
varmýþ. Bir kâse daha verirsem iþim garantili olur,
diye tekrar harekete geçmiþ.

– Altýnýn karþýlýðýnda dilediðiniz kadar içebilir-
siniz. Ýçin hadi, demiþ. 

Birer kâse daha içmiþler. Billuray hâlâ þerbetçi-
yi tanýdýðýný düþünüyormuþ. Ama nerden, tanýdý-
ðýný çýkaramýyormuþ. Uzaklaþan þerbetçiye baka-
rak mýrýldanmýþ:

– Sanki bu adamý bir yerden tanýyorum.
Semetey bir þey söylememiþ. Aldýklarý yiyecek-

lerin ücretini Billuray ödediði için kendini mahcup
hissediyormuþ. O yüzden biraz üzgünmüþ. Yiye-
cekleri bitince gezmeye devam etmiþler. Akþama
doðru Semetey'in bir arkadaþýna rastlamýþlar. Ar-
kadaþý, Semetey'in güzel misafirine pazarý gezdir-
diðini öðrenince cebindeki bütün parayý çýkarýp
hemen Semetey'e vermiþ. Bunu usulca yapmýþ ki
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Billuray görmesin. Görmemiþ de. Semetey arkada-
þýna fýsýldamýþ:

– Hýzýr gibi yetiþtin. 
Arkadaþý da Semetey gibi mert, çalýþkan, dü-

rüst bir gençmiþ. Adý da Civan'mýþ. Civan yoluna
gitmeden önce þunu söylemiþ: 

– Biz arkadaþýz. Senin çok yardýmýný gördüm.
Ne yapsam yardýmlarýnýn karþýlýðýný veremem.
Annem hastalandýðý zaman yaptýðýn iyilikleri unu-
tamam. Padiþahtan daha zenginsin dostum, bunu
unutma, demiþ.

Gülümseyerek yanlarýndan ayrýlmýþ. Billuray,
Civan'ýn sözlerini duymuþ. Semetey'e dönmüþ:

– Benim Sultan olduðumu biliyor gibi konuþtu.
Kýsa bir sessizlikten sonra Semetey:
– Akþam yemeði için bir þeyler alýp eve dönelim.
Semetey ve Billuray akþam yemeði için biraz et

ve patates almýþlar. Mis kokulu kocaman bir so-
mun ekmek ve meyve almýþ. Semetey, Billuray'a
dönmüþ:

– Hadi artýk gidelim. Dedem merak eder.
Billuray güzel bir rüyadan uyanýyor gibi gözle-

rini kýrpýþtýrmýþ:
– Akþam saraya dönecek olmak beni üzüyor.

Size alýþtým. 
Semetey utangaç konuþmuþ:
– Biz de sana alýþtýk, diyebilmiþ.
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Dönüþ yolunda pek konuþmamýþlar. Semetey
belli etmiyormuþ ama Billuray'ýn gidecek olmasýna
çok üzülüyormuþ. Dar sokaklardan geçip kulübenin
önüne gelmiþler. Billuray, kulübeye sevgiyle bakmýþ:

– Biliyor musun, bu kulübeyi ve içindekileri
çok sevdim. Deden, benim dedem gibi.

Sözleri bitince Billuray kýzarmýþ. Billuray'ýn
sevgi ifadesiyle Semetey de kulaklarýna kadar ký-
zarmýþ. Kapýyý açan annesine:

– Merhaba, anneciðim biz geldik.
Annenin gözleri parlamýþ. Oðluna ve Billu-

ray'a bakmýþ. Gülümsemiþ:
– Hoþ geldiniz çocuklarým.
Billuray:
– Hoþ bulduk, diyerek içeriye girmiþ. 
Hemen dedenin yanýna koþmuþ. 
– Nasýlsýn dedeciðim? 
Dede okuduðu kitaptan baþýný kaldýrýp Billu-

ray'a dönmüþ:
– Sað ol kýzým, Allah'a þükür iyiyim. 
Billuray, ellerini yýkayýp yemeðin hazýrlanmasý-

na yardým etmek için Semetey'in annesinin yanýna
yaklaþmýþ. Gerçi neyi nasýl yapacaðýný bilmiyor
ama yardým etmesi gerektiðini biliyormuþ. 

– Bana da iþ verin, size yardým edeyim, demiþ.
Asel Haným, Billuray'a:
– Patatesleri soyabilirsin, kýzým. 
Billuray duraklamýþ. Çekinerek sormuþ:
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– Nasýl yapacaðýmý gösterir misiniz efendim? 
Asel Haným þaþýrmýþ. Elindeki iþi býrakýp Billu-

ray'a bakmýþ. "Patates soymayý bilmeyen bir kýz
nasýl olur?" diye düþünmüþ. Semetey konuþulanla-
rý duymuþ Billuray'a dönmüþ. Gerçeði açýklamasý-
ný bekliyormuþ. Billuray söyleyivermiþ:

– Ben hükümdarýn kýzýyým, gerçeði sizden sak-
ladýðým için beni baðýþlayýn.

Asel Haným’ýn elinden kepçe tangýrt diye yere
düþmüþ. Ama dede hiç þaþýrmamýþ. Gayet sakin
konuþmuþ:

– Saklamadýn ki kýzcaðýzým, biz sormadýk, demiþ.
Billuray gerçeðin öðrenilmesiyle bir parça ra-

hatlamýþ. Asel Haným patatesi nasýl soyacaðýný Bil-
luray'a göstermiþ. Beraberce güzel bir yemek hazýr-
lamýþlar. Pazarda neler yaptýklarýný anlatarak, ye-
meklerini yemiþler. Yalnýz, içtikleri þerbetten bah-
sedince dede þaþýrmýþ hatta endiþelenmiþ:

– Ben, bu þehrin her esnafýný her satýcýsýný taný-
rým. Sözünü ettiðiniz gibi bir þerbetçiyi tanýmýyo-
rum. Ýþte bu çok ilginç, demiþ.

Ýçine de bir kurt düþmüþ. Bu iþte bir gariplik
olduðuna eminmiþ. Çorbalarýný iþtahla içen Billu-
ray ve Semetey'e dikkatle bakmýþ. Pamuk sakalýný
sývazlayarak sormuþ:

– Kendinizi nasýl hissediyorsunuz? 
Billuray,:
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– Baþým dönüyor, kafamýn içi uðulduyor.
Dede gayet sakin konuþuyormuþ:
– Kýzcaðýzým, saraya dönmeden önce, bildiði-

miz dualarý okuyalým. Ayrýca þifa suyundan birkaç
yudum içersin. Allah'ýn izniyle bir þeyin kalmaz.

– Ýnþallah, demiþ Billuray. 
Bilge bir insan olduðu her hâlinden belli olan

dedeye, neden diye sormanýn gereksizliðini artýk o
da biliyormuþ. Yemekten sonra, ocak baþýna, dede-
nin yanýna oturmuþ. Dedenin söylediði dualarý bir
bir okumuþ. Sonra küçük bir þiþeden þifalý suyu iç-
miþ. Ýçtiði suyun tadý pek güzel deðilmiþ, ama þi-
falý olduðuna eminmiþ Billuray. 

Artýk gitmesi gerekiyormuþ. Bu gece dönmez-
sem saraydakiler beni aramaya baþlarlar, diye dü-
þünmüþ. Ayaða kalkmýþ. Kederliymiþ:

– Ben artýk gitmeliyim. Her þey için çok teþek-
kür ediyorum. Sizi tanýdýðýma, bu günü yaþadýðý-
ma çok memnunum. Allah'a þükrediyorum ki ül-
kemizde sizin gibi iyi insanlar yaþýyor.

Dede:
– Güle güle git kýzým, Semetey seni saraya kadar

götürsün. Bir daha da saraydan gizlice çýkmamalýsýn.
Billuray baþýný önüne eðmiþ:
– Söz veriyorum, efendim. 
Dedenin elini öpmüþ. Dede, þifalý suyun geri

kalanýný Billuray'ýn eline tutuþturmuþ. Koruyucu

Ýbretli Masallar Serisi44





dualarý sabah akþam okumasýný ve bu suyu içmesi-
ni öðütlemiþ. Billuray tekrar söz vermiþ. Asel Ha-
ným'la da vedalaþmýþ, yola çýkmýþlar. Yolda Seme-
tey suskunmuþ. Billuray'ý tanýyalý bir gün olmuþ
ama yýllardýr tanýyor gibi onu seviyormuþ. Bu yüz-
den hüzünlüymüþ. Belki bir daha hiç görüþemeye-
ceklermiþ. Billuray da ayný þeyleri hissediyormuþ.
Sarayýn kapýsýna yaklaþýnca Semetey'e dönmüþ:

– Seni tanýdýðýma hem çok seviniyor hem de
üzülüyorum.

– Neden, demiþ Semetey. 
– Çünkü seni bir daha görmemek fikri beni

çok üzüyor, demiþ. 
Vedâ etmeden koþarak sarayýn kapýsýna ulaþmýþ

Billuray. Kapýnýn önündeki nöbetçiye kendini ta-
nýtmýþ. Sultaný bu saatte burada gördüðüne çok
þaþýran nöbetçi kapýyý açmýþ. Aðýr, aðýr açýlan ka-
pýdan giren Billuray arkasýna dönüp karanlýða el
sallamýþ. Karalýkta Semetey'in kendini seyrettiðini
biliyormuþ. 

Semetey, Billuray'ýn el sallayýþýný, saraya giriþi-
ni seyretmiþ. Kederle geri dönmüþ. Kulübeye var-
dýðýnda aðzýndan tek söz çýkmamýþ. Dede bunun
sebebini biliyormuþ. Oturduðu yerden, yanan ate-
þi seyre dalan Semetey'e seslenmiþ:

– Üzülme evlât, gün doðmadan neler doðar,
demiþ.

Hem Semetey'in Billuray'ý çok yakýnda yeni-
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den görme ümidi artmýþ bu sözle. Neþelenmiþ. Ne-
lerin doðacaðýný tek bilen Allah olduðuna göre,
dua edip beklemek en güzeli olacak, diye düþün-
müþ. Dua etmiþ…
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KOMUTAN HALÝT VE
BAÞVEZÝR

Billuray'a þerbeti içirdikten sonra Vezir Harp o
kadar sevinmiþ ki elindeki paralarý saða sola saç-
mýþ. Pazardan aceleyle çýkmýþ. Örümcek tünelin-
den geçerek saraydaki odasýna ulaþmýþ. Billuray'a
þerbeti içirmekle her þeyin bittiðini, amacýna ulaþ-
masýna saatler kaldýðýný düþünmüþ. Karanlýk bir
kuyuyu andýran gözleri fýldýr, fýldýr dönüyormuþ.
Sabaha kadar odasýnda kalýp örümcek tünelinden
çýkýp saraya normal yoldan girmeyi düþünüyor-
muþ. Sanki komþu þehirden dönüyormuþ gibi! 

Ama hesap etmediði iki þey varmýþ. Komutan
Halit'in peþine saldýðý askerler. Askerler, gün bo-
yunca veziri izlemiþler. Þerbetçi kýlýðýna giriþini,
pazarda yaptýklarýný takip etmiþler; ama daha son-
ra sarayýn etrafýnda bir yerde onu gözlerinden ka-
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çýrmýþlar. Vezirin örümcek tüneline giriþini fark
edememiþler. Komutan Halit'e gitmiþler:

– Komutaným, Harp Efendiyi takip ettik. Saray-
dan çýkýnca, önce Çalý'nýn evine gitti, sonra bir kuy-
tuda kýyafetini deðiþtirip þerbetçi kýlýðýna girdi ve
doðru pazara gitti. Pazarda þerbetçi kýlýðýnda, bir de-
likanlý ve bir kýzý takip etti. Sonra sevinçli bir þekilde
koþa koþa saraya doðru geldi. Orada bir yerde izini
kaybettik. Ne yapmamýzý emredersiniz?

Komutan Halit, hemen Baþvezir Aziz’le
görüþmeye karar vermiþ. Baþvezir gelmiþ. Her za-
man gülümseyen yüzü asýkmýþ. Komutan Halit
onu buyur ettikten sonra olan biteni anlatmýþ.
Baþvezir:

– Tuhaf, tuhaf, diyor ve baþýný sallýyormuþ. 
– Askerler saray duvarýna kadar Harp'ý takip

etmiþler, demiþ Halit. 
– Çok tuhaf! Biraz daha bekleyelim. Bu saray-

da gizli bir tünel olduðu söylentisini duymuþtum.
Orayý kullanýyor olabilir.

Komutan Halit, gür sesiyle onu onaylamýþ:
– Tamam Aziz’im, dediðiniz gibi yapalým. Ba-

kalým bu iþin altýndan ne çýkacak? Meraklanmaya
baþladým, demiþ.

Ayný günün akþamýnda, Billuray, odasýna dön-
müþ. Harp, onun odasýný gözetliyor, padiþah ve
sultan ise odalarýnda dua ediyorlarmýþ. Billuray'ýn
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baþ dönmesi gittikçe artýyormuþ. Bir ara düþecek
gibi olmuþ, masaya tutunmuþ. "Bana neler olu-
yor?" diye düþünmüþ. Bir yandan da, dedenin tem-
bih ettiði dualarý okuyormuþ. Þifalý sudan bir yu-
dum daha içmiþ.

Billuray'ýn küçük bir þiþeden bir þeyler içtiðini
gören vezir Harp yüzünü buruþturmuþ. Bu da ne-
yin nesiymiþ böyle? 

Hâlsizliði artan kýzcaðýz, yataðýna girip, yorga-
ný burnunun ucuna kadar çekmiþ. Yorgunluk göz
kapaklarýna binmiþ. Uykuya dalmýþ.

Vezir Harp odasýna dönmüþ. "Yarýn çok þey
olacak." diye mýrýldanmýþ.

Ayný anda Baþvezir ile Komutan Halit de ayný
þeyi söylüyorlarmýþ: " Yarýn çok þey olacak."

Þehrin göbeðindeki kulübecikte yaþayanlar
çoktan uyumuþlar. Uyumadan önce Semetey'in ak-
lýnda Billuray varmýþ. Dede, Semetey'e seslenmiþ:
" Yarýn çok þey olacak" 

Nerdeyse bütün ülke yarýn bir þeyler olacaðýný
sezmiþ. 

Billuray rüyasýnda Vezir Harp'ý görmüþ.
Harp’ýn burnu o kadar kocamanmýþ ki yüzü gö-
rünmüyormuþ neredeyse. Sýrtýndaki kambur, de-
venin hörgücü gibi duruyormuþ. Korkunç kahka-
halar atýyormuþ. Kocaman bir pençeye benzeyen
elini uzatýp kendisini tutacak gibi oluyor, dede or-
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taya çýkýp Billuray'ý Semetey'in yanýna doðru çeki-
yormuþ. Sabaha kadar Billuray ayný þeyleri gör-
müþ. Vezir Harp hiç býkmadan Billuray'a elini uza-
týyor, tam tutacakken dede yeniden görünüyor-
muþ. Billuray, kan ter içinde rüyasýndan uyandý-
ðýnda uzun süre kýpýrdayamamýþ. Kendini çok kö-
tü hissediyormuþ. Hizmetçileri çaðýrmýþ. Hizmet-
çiler yan odadan koþarak, Billuray'ýn odasýna dol-
muþlar. Billuray bayýlmak üzereymiþ. Bayýlmadan:

– Annemi çaðýrýn, diyebilmiþ.
Billurayýn bayýldýðýný gören hizmetçiler telâþla

saða sola koþuþmuþlar. Sultan' a ve hekim baþýna
haber vermiþler. Ýpek Sultan dün kýzýný hiç görme-
diði için zaten huzursuzmuþ. Dualar ederek Billu-
ray'ýn odasýna koþmuþ. 

– Neler oluyor, kýzýma ne oldu, diye sormuþ
hizmetçilere. 

Hizmetçiler de onun kadar þaþkýn ve korkuluy-
muþlar. Billuray'ýn kendilerini çaðýrdýktan sonra
bayýldýðýný anlatmýþlar. Ýpek Sultan, kýzýnýn yanak-
larýný, alnýný kontrol etmiþ:

– Ateþi çok yüksek, diye mýrýldanmýþ. 
Billuray bayýldýktan sonra da ayný rüyayý gör-

meye devam ediyormuþ. Vezir Harp, pençe gibi el-
leriyle onu tutmaya çalýþýyormuþ. Dede, ortaya çýkýp
Billura'yý kurtarýyormuþ. Semetey geride durmuþ,
Billuray'a sevgiyle gülümsüyormuþ. Billuray, Seme-
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tey'in yanýna gitmek istiyor, fakat yerinden kýmýlda-
yamýyormuþ. Billuray, dedenin uzaklardan gelen se-
sini duymuþ: "Dualarý oku yavrum." diyormuþ ses. 

Billuray, Vezir Harp’ýn karanlýk gözlerine bak-
mamaya çalýþarak dua etmeye baþlamýþ. Dua ettik-
çe, bacaklarýna güç geldiðini fark etmiþ. Evet, kýpýr-
dayabiliyormuþ. Okumuþ, okumuþ, okumuþ… Ye-
teri kadar güçlenince, dedenin ve Semetey'in oldu-
ðu aydýnlýk tarafa koþmuþ. Vezir Harp'ýn vahþi hay-
vana benzeyen çýðlýklarýný geride býrakmýþ.

Billuray'ýn baþýnda, hekimbaþý, anne ve babasý
çaresizce bekliyormuþ. Hekimbaþý, Billuray'ý ayýlt-
maya çalýþmýþ, ama baþaramýyormuþ. Ateþi düþmü-
yor, gözünü açmýyormuþ. Ateþini düþürmek için
içirmeye çalýþtýklarý ilâç sýmsýký kapalý aðzýnýn ke-
narlarýndan yastýða akmýþ. Bekleyip dua etmekten
baþka yapýlacak bir þeyin kalmadýðýný söylemiþ he-
kimbaþý. Kýsacýk sakalýný kaþýyarak devam etmiþ:

– Bu hâl bana bir þeyi hatýrlatýyor.
Padiþah:
– Neyi hatýrlatýyor? 
Hekimbaþý:
– Büyüye benziyor. Kýzýnýz büyülenmiþ olabi-

lir. Bu büyülü sývýlardan içenleri daha önce de gör-
müþtüm. Ateþlenip uzun süren bir baygýnlýk yaþar-
lar, uyandýklarýnda ise, dedikten sonra gerisini ge-
tirememiþ hekimbaþý.
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Sultan, meraktan ölmek üzereymiþ:
– Evet, ne olur uyandýklarýnda, söylesene be

adam? 
Hekimbaþý:
– Büyü etkisini gösterir. Niçin büyü yapýlmýþ-

sa, o ortaya çýkar.
Ýpek Sultan'ýn gözlerinden yaþlar yuvarlanmýþ:

"Büyü mü, ne büyüsü? Nedir bu baþýmýza gelenler
Allahým!" diye hýçkýrmýþ.

Hükümdar daha sakinmiþ:
– Allah büyüktür haným. Sabýrlý olmalýyýz.
Ýpek Sultan, biraz yatýþýr gibi olmuþ:
– Haklýsýn, Allah büyüktür, demiþ.
Sabaha kadar namaz kýlýp dua etmiþler. "Bu

kadar çok dua, hiç boþa çýkar mý?" diye geçirmiþler
içlerinden. Çýkmamýþ da. Kendine yalvaranlarý,
avuç açýp derdini dile getirenleri duyan Allah on-
larý da duymuþ.

Günün ilk ýþýklarý, sarayýn pencerelerine düþer-
ken genç kýz kýpýrdamýþ. Hekimbaþý sevinçle:

– Bakýn, kendine geliyor galiba.
Billuray, usul usul gözlerini açmýþ. Etrafýna ba-

kýnmýþ. Sanki çok uzak diyarlardan gelmiþ gibi yor-
gunmuþ. Annesini, babasýný, dostlarýný görmekten
mutluymuþ. Ýpek Sultan kýzýnýn elini tutmuþ:

– Kýzým, nasýlsýn? Bizi çok korkuttun. 
Billuray, kendine gelmiþ; ama kendisini çok

hâlsiz hissediyormuþ.
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– Annecim, iyiyim, diyebilmiþ.
Hükümdar, þefkat dolu gözlerle kýzýný seyretmiþ:
– Allah'a þükür ki seni bize geri verdi yavrum.
Hekimbaþý, hizmetçilere seslenmiþ:
– Tavuk suyuna çorba getirin hemen.
Sonra Billuray'a dönmüþ:
– Bir þeyler yemelisin.
Billuray, gece boyunca gördüðü rüyayý, müca-

delesini anlatmak istiyormuþ. Onu yormak isteme-
yen anne babasý ise Billuray'a soru sormuyorlar-
mýþ. Kýzlarýnýn, kendisine gelmiþ olmasý, þu an için
yeterliymiþ. Padiþah hekimbaþýný köþeye çekmiþ:

– Pek büyülenmiþ gibi bir hâli yok, demiþ.
Hekim baþý:
– Padiþahým, ben de hayret ettim. Bu þekilde

baygýnlýk geçirenlerin uyandýktan sonra olmaya-
cak þeyler yaptýklarýna, dahasý delirdiklerine þahit
oldum. Sultan kýzýnýz Allah'ýn izniyle büyünün et-
kisinden kurtuldu. Bu bir mucize... Ýnþallah duru-
mu deðiþmez.

Hükümdar yeniden endiþelenmiþ:
– Hâlâ tehlike var mý? 
– Bugünü de atlatýrsa kurtuldu demektir Al-

lah'ýn izniyle, demiþ hekimbaþý.
– Ýnþallah, derken hükümdar, duyguluymuþ.
Annesinin elini býrakmayan Billuray’ýn gözle-

rinden yaþlar süzülmüþ:
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– Anneciðim, sana anlatmak istediðim çok þey var.
– Yorma kendini kýzým, demiþ Ýpek Sultan. Bi-

raz iyileþ sonra, bol bol konuþuruz.
Hizmetçilerin getirdiði çorbayý elleriyle kýzýna

içirmiþ. Billuray, birkaç kaþýk içtikten sonra uyuya-
kalmýþ, Ýpek Sultan, odadaki herkesi dýþarý çýkar-
mýþ. Kýzýnýn baþýnda yalnýz beklemek istiyormuþ.

Güneþin altýn rengi ýþýklarý, yataðýnda solgun
uyuyan bir kýz ve onun baþýnda gözü yaþlý anne
Kur’ân okuyormuþ.
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ÖRÜMCEK TÜNELÝNDE

Semetey, Billuray'ý saraya götürdüðü andan iti-
baren kederlere bürünmüþ. Yüzü gülmez olmuþ.
Billuray'ýn hayali gözünün önünden hiç gitmiyor-
muþ. Onunla tekrar görüþebilmek, konuþabilmek
arzusu gittikçe artýyormuþ. Her ne kadar, bekle-
mesi gerektiðini bilse de kendine engel olamýyor-
muþ. Sonunda, saraya gidip Billuray'ý görmeye ka-
rar vermiþ. Ama bu tehlikeliymiþ. Billuray'ýn sa-
raydan çýkmasý nasýl yasaksa Semetey'in saraya gir-
mesi o kadar yasakmýþ. 

Kulübenin içinde bir aþaðý bir yukarý gezini-
yormuþ. Annesi, Semetey'in hâlini þaþkýnlýkla sey-
rederken, dede durumun farkýndaymýþ. Ýçten içe
gülüyormuþ. Allah'ýn izniyle her þeyin güzel olaca-
ðýna inanýyormuþ çünkü… Semetey, bir iþi oldu-
ðunu söyleyip kulübeden çýkmýþ. 
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"Saraya girmeli, Billuray'ý görmeli ve ona ken-
disiyle evlenmek istediðimi söylemeliyim. Bunu
yapmazsam içim rahat etmeyecek." demiþ kendi
kendine. 

Billuray'ýn gözünü açtýðý günün akþamýnda yo-
la çýkmýþ. Sarayýn doðu taraftaki duvarýna yaklaþ-
mýþ. Kapýdan giremeyeceði için duvarlardan geç-
meyi denemiþ. Çalýlýklarý, duvar diplerini araþtýr-
mýþ, saatler boyu gezinmiþ, ne yazýk ki geçecek bir
yer bulamamýþ. Fakat vazgeçmeye niyeti hiç yok-
muþ. "Ne yapýp edip içeri girmenin bir yolunu bul-
malýyým." diye düþünmüþ. 

Birden dikenli bir çalýnýn altýnda küçük bir
oyuk fark etmiþ. Ümitlenmiþ. Ellerinin kanamasý-
na aldýrmadan, çalýlarý kaldýrýp atmýþ. Bir insanýn
rahatça sýðabileceði bir oyukmuþ bu. O kadar se-
vinmiþ ki hiç düþünmeden oyuða girmiþ. Sevinci
daha da artmýþ. Çünkü bir adým ilerledikten sonra
oyuk geniþlemiþ, kocaman bir tünele dönüþmüþ.
Tünelde ilerlemeye baþlamýþ.

Uzun zamanlarýn izini taþýyan tünel kývrým
kývrýmmýþ. Her yer örümcek aðlarý ve yavrularýyla
doluymuþ. Semetey aðlarý bozmamak ve yavrularý
ezmemek için çok dikkat ediyormuþ. Bu yüzden
de yavaþ ilerliyormuþ. Birden bir ses duymuþ, hýþýr-
týlý bir ses: 

– Nereye gidiyorsun delikanlý?
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Bu sesi çýkaranýn insan olmadýðýný düþünmüþ
Semetey. Sesin sahibini görebilmek için saða sola
bakmýþ, kimse görünmüyormuþ. 

– Sen kimsin, benden ne istiyorsun? 
– Yukarýya bakarsan kim olduðumu görürsün,

demiþ hýþýrtýlý ses.
Semetey baþýný kaldýrdýðýnda, kocaman bir

aðýn ortasýnda oturan,  büyük bir örümcek gör-
müþ. Konuþan þey, bu örümcek olabilir miymiþ?
Þaþkýnlýkla sormuþ:

– Konuþan sen misin? 
Örümcek hafif kýpýrdamýþ:
– Evet benim.
Semetey böyle bir örümceði ne görmüþ ne de

duymuþ. 
– Geçen gün kulübeye dönerken de benimle

konuþan sendin demek. Nasýl konuþabiliyorsun?
Beni nerden tanýyorsun, diye sorularýný sýralamýþ.

Örümcek güler gibi konuþmuþ:
– Ýnsana konuþma kabiliyetini veren Allah, ister-

se bir örümceði de konuþturur. Buna þaþmamalýsýn. 
Semetey, örümceðin söylediðinin ne kadar doð-

ru olduðunu düþünmüþ. Örümcek devam etmiþ:
– Seni tanýyorum, çünkü dedelerimiz tanýþýyor.
Semetey tekrar sormuþ:
– Dedemi nereden tanýyorsun?
Örümcek, baþka bir soruyla karþýlýk vermiþ:

Örümcek Tüneli 59





– Deden sana deðerli bir kutu verdi mi, son za-
manlarda?

– Evet, verdi, ama sen bunu nereden biliyorsun? 
Örümcek:
– Sabýrsýzlýk, en büyük düþmandýr. Bitkiler ve

hayvanlar da insan kadar sabýrsýz olsaydý yeryü-
zünde karmaþa meydana gelirdi. Arýlar bal yapa-
maz, koyunlar süt veremezlerdi. Her iþin, her ba-
þarýnýn ardýnda Allah'a teslimiyetten gelen bir sa-
býr vardýr. Sabýr, umutsuzluk ve tembellik deðil,
umutla ve gayretle beklemeyi bilmektir. Sen de sa-
býrlý olmalýsýn. Þimdi istersen otur; çünkü sana
uzun bir hikâye anlatacaðým, artýk zamaný geldi.

Semetey, bir an önce saraya girmek istediðin-
den önce itiraz etmeyi düþünmüþ, sonra vazgeç-
miþ. Örümcek ve dedesi arasýndaki baðlantýyý öð-
renmesi için bu hikâyeyi dinlemem gerekiyor, diye
düþünmüþ. Billura'yý daha sonra görmeye karar
vermiþ. Duvara sýrtýný yaslayýp oturmuþ. 

Örümcek, baþlamýþ anlatmaya:
– Bundan uzun yýllar önce, bu sarayýn hüküm-

darý, atalarýmýn dostu, senin deden olan Arif imiþ.
O zamanlar ülkeye huzur hâkimmiþ. Ýnsanlar, Al-
lah sevgisiyle dopdolu, kötülükten alabildiðine
uzaktaymýþ. Ben, o zamanlar henüz doðmamýþým.
Halk padiþahýný çok seviyor, padiþah da halkýný ca-
nýndan üstün tutuyormuþ. Padiþahýn güzeller gü-
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zeli, içi dýþýndan, dýþý içinden güzel bir de hanýmý
varmýþ. Birbirlerini çok severler, sevgilerini ýþýk gi-
bi ülkeye yansýtýrlarmýþ.

Padiþah Arif'in hanýmý hamileymiþ. Uzun sene-
lerden sonra ilk defa çocuklarý olacakmýþ. Padiþah
neredeyse elli yaþýný geçmiþ, hâlâ baba olamamýþ.
Bu yüzden, doðacak çocuk saray için çok önemliy-
miþ. Padiþah, doðacak çocuðun erkek olmasý için
dualar ediyor ve ettiriyormuþ. Bu konudaki isteði
o kadar fazlaymýþ ki sabýrsýzlanýyor, yemiyor, uyu-
muyormuþ. 

Padiþah Arif, sýnýrý aþtýðýnýn farkýna varamýyor,
"Erkek çocuk istiyorum, mutlaka olmalý." diye dua
ediyor," ya erkek olmazsa" diye endiþeleniyor göz-
yaþý döküyormuþ.

Sonunda sultan doðum yapmýþ. Ýkiz çocuk do-
ðurmuþ sultan, hemde iki erkek.... Ýkisi de saðlýk-
lý, güzel bebeklermiþ. Bir erkek çocuk isterken,
yüce Allah ona iki tane birden verince çok sevin-
miþ padiþah. Sultan haným bu doðumu yaparken
ölmüþ. Padiþah, hanýmýnýn ölümüne çok üzülmüþ,
ama çocuklarý onun teselli kaynaðý olmuþ.

Gel zaman git zaman, çocuklar büyümüþ. Ýki-
si de birbirinden akýllý, birbirinden güzel, birbirin-
den saðlýklýymýþ. Günler su gibi akmýþ, çocuklar
delikanlý olmuþ. Padiþah onlara, ülkenin ileri gelen
âlimlerine dersler verdirmiþ. Ok atmayý, kýlýç kul-
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lanmayý öðrendikleri kadar fen ilimlerini, güzel
konuþup yazmayý da öðrenmiþler. Birkaç tane ya-
bancý dil konuþabiliyorlarmýþ. Ýki kardeþ hem ar-
kadaþ hem dostmuþlar. Padiþah Arif, çocuklarýna
baktýkça, yüreði sevinçle kabarýyor, yaklaþan tehli-
keyi fark edemiyormuþ.

Bir gün iki kardeþ ilk kavgalarýný yapmýþlar.
Padiþah, yüzleri gözleri kan içinde kalan kardeþle-
ri, güçlükle ayýrmýþ. Kavganýn sebebini sorduðun-
da aldýðý cevapla çok üzülmüþ. O kadar üzülmüþ
ki, o günden sonra bütün hayatýný deðiþtirmeye
karar vermiþ. Kavganýn sebebi "Hangimiz hüküm-
dar olmalýyýz?" tartýþmasýymýþ.

Ýnsanlar iyi kalpli de olsalar hata yapabilirler ve
þehzadeler hata yapmýþ. Ama burada problem olan
þuymuþ: Ýki þehzadenin kavgasý, kötü yürekli in-
sanlarýn iþine gelirmiþ ve ülkeyi ikiye bölmeye ka-
dar gidebilirmiþ. 

Ülkenin ikiye bölünme ihtimali, padiþahýn yü-
reðini aðzýna getirmiþ. Bölünmek, parçalanmak,
düþmanlarýn ekmeðine yað sürer, halký fakir ve
mutsuz edermiþ.

Padiþah, odasýna çekilmiþ. Baþýný ellerinin ara-
sýna alýp akþamdan sabaha kadar düþünmüþ. 

Öyle ya bir ülkede bir sultan olurmuþ, iki ola-
mazmýþ. Ama ortada ikiz þehzadeler varmýþ. Birini
hükümdar seçip, diðerini býrakmak büyük felâket-
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lere sebep olabilirmiþ. Ülkeleri yok eden yangýnlar,
küçücük bir kývýlcýmdan çýkabilirmiþ. Tedbir alma-
lýymýþ. Ne yapmalýymýþ ki bu iþi çözmeliymiþ? Dü-
þünmüþ, düþünmüþ…

Düþündükçe, kendi hatasýný da fark etmiþ. Al-
lah'tan hayýrlý olaný istemek yerine, ýsrarla erkek ço-
cuk istemiþ olmasý bir hataymýþ. En doðruyu bilen
Allah olacaðýna göre, keþke hayýrlý ve iyi olaný iste-
seydim diye, düþünmüþ. Gözlerinden yaþlar yuvar-
lanmýþ. Kucaðýna düþen yaþlardan elbisesi sýrýlsýklam
olmuþ. Öyle bir çözüm bulmalýymýþ ki, hatasýný dü-
zeltmeli, ülkesi için en güzel olaný yapmalýymýþ.

Sonra karþýsýna büyük dedem çýkmýþ. Padiþaha
çözüm yollarýný anlatmak için Allah, dedemi ko-
nuþturmuþ. Açýk pencereden içeri girmiþ ve hü-
kümdarý selâmlamýþ. Dedemin konuþmasý önce
padiþahý korkutmuþ. "Bir örümcek nasýl konuþabi-
lir?" diye þaþkýnlýða düþmüþ. Sonra dedeme alýþmýþ.
Hatta çok iyi dost olmuþlar. 

Örümcek güler gibi sesler çýkarmýþ. 
– Seninle de dost olacaðýz, demiþ.
Padiþah Arif ile konuþmuþlar. Ýki kardeþ ara-

sýndaki kavganýn büyüyüp, önce saraya sonra ül-
keye yayýlmasýný önlemeliymiþler.

Sonunda hükümdar bir karara varmýþ. Oðulla-
rýndan birine tahtý býrakacak, diðerini alýp uzak di-
yarlara gidecekmiþ. Verdiði kararý hemen uygula-
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malýymýþ. Oðullarýný karþýsýna alýp onlarla da
uzun, uzun konuþmuþ. Onlar da babalarýna hak
vermiþler. Çünkü akýllý ve iyi kalpli evlâtlarmýþ.
Hatalarýný anlamýþlar; ama bu ileride hata yapma-
yacaklarý anlamýna gelmiyormuþ. Babalarýnýn ala-
caðý tedbiri uygun bulmuþlar.

Padiþah Arif, oðullarýný küçük bir imtihana ta-
bi tutacak, kazanan sarayda kalacak, tahta otura-
cak, kaybeden ülkeyi terk edecekmiþ.

Ýmtihan günü gelip çatmýþ. Ýmtihandan önce
herkes odasýnda Allah'a dua etmiþ. Kendileri ve ül-
keleri için en doðru ve hayýrlý kararýn verilmesini
dilemiþler.

Hükümdar Arif, þehzadeleri taht odasýna ça-
ðýrmýþ. Þehzadeleri ayakta beklemeleri konusunda
uyarmýþ. Kendisi tahta oturmuþ. Odada çýt çýkmý-
yormuþ. Þehzadeler, baþlarý önlerinde bekliyor, pa-
diþah sevgiyle çocuklarýný seyrediyormuþ.

Dakikalar saat olmuþ, saatler birbirini kovala-
mýþ, ama padiþahtan çýt çýkmýyormuþ. Þehzadeler,
sýnavýn artýk baþlamasýný istiyor; ama babalarýna
bir þey diyemiyorlarmýþ. Akþam olmuþ. Sabahtan
beri aç olan þehzadeler, kýpýrdanmaya, hâlsiz düþ-
meye baþlamýþlar. Bacaklarý uyuþmuþ, dayanacak
hâlleri kalmamýþ.

Hükümdar baþý önünde düþünüyor, þehzadeler
padiþahýn aðzýndan çýkacak sözü bekliyorlarmýþ.
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Akþam bitmiþ, gece baþlamýþ. Hükümdar, kalkýyor
duasýný ediyor sonra gelip tahtýna oturuyormuþ.
Þehzadeler de dualarýný ediyor, birer bardak su içi-
yor, sonra eski yerlerini alýyorlarmýþ. Ýkisinin de
aklýnda ayný soru varmýþ: "Neden hâlâ imtihan
baþlamýyor? Padiþah, þehzadeleri imtihan etmek
için neyi bekliyor?"

Gece sabaha, sabah öðleye, öðle akþama, ak-
þam tekrar geceye dönmüþ. Hükümdar bir türlü
sessizliðini bozmuyormuþ.

Þehzade Âdil, bu süre içinde düþünmüþ tahta
kardeþinin geçmesinin daha iyi olacaðýna karar
vermiþ. Kardeþinin ülkeyi güzel yöneteceðini dü-
þünüyormuþ. Sabaha doðru baþýný kaldýrmýþ:

– Babacýðým, demiþ bitkinlikle. 
Hükümdar:
– Seni dinliyorum.
Þehzade Âdil:
– Babacýðým, siz tahta kimin geçeceðine karar

vermek için bizi çaðýrttýnýz. Ýmtihan edeceksiniz.
Henüz imtihanýmýz baþlamadý. Babacýðým, müsaa-
denizle, ben düþündüm ve þu karara vardým. Tah-
ta kardeþim geçsin. Ben sizinle beraber ülkeyi terk
etmeye hazýrým. Sizin yapacaðýnýz bu fedakârlýkta,
yanýnýzda bulunmayý tercih ediyorum. Bizleri im-
tihan etmenize gerek yok. Müsaadenizle odama gi-
dip eþyalarýmý toplayayým, demiþ.

Ýbretli Masallar Serisi66





Kardeþinin bu sözleri, þehzade Akil'i mahcup
etmiþ. Tahttan vazgeçerek, büyüklüðünü göster-
miþ kardeþi. Söyleyecek söz bulamamýþ. 

Hükümdarýn gözleri parlamýþ. Diðer þehzade
kardeþinin söyledikleri karþýsýnda gözyaþlarýný tu-
tamamýþ, kardeþinin boynuna sarýlmýþ. 

Hükümdar öksürmüþ ve kararýný bildirmiþ:
– Nihayet, imtihan bitti oðullarým.
Þehzadeler çok þaþýrmýþlar. Baþlamamýþ ki bu

imtihan bitsin. Hükümdar:
– Sizi beklettim ki, düþünesiniz, içinizdeki cev-

heri ortaya dökesiniz. Nihayet Þehzade Âdil, cev-
herini buldu ve bize de gösterdi. Fedakârlýk, baþ-
kasýný deðerli görmek, kanaat; altýndan gümüþten
deðerlidir. Allah için hükümdarlýktan vazgeçebil-
mek gerçek saltanattýr. Akil'in içinde de ayný cev-
herden olduðuna eminim. Fakat çabuk davranan
Âdil oldu. Tahta þehzade Âdil geçecek, bizde Akil
ile birlikte, yarýndan tezi yok ülkeyi terk edeceðiz. 

Þehzade Âdil duyduklarý karþýsýnda þaþýrmýþ:
– Ama efendim, ben kendi yerime kardeþimi

tercih ettim. Yani onun padiþah olmasý lâzým. Öy-
le deðil mi?

– Öyle deðil, demiþ padiþah. Sen yaptýðýn bü-
yük fedakârlýkla kalbinin ne kadar zengin ve büyük
olduðunu ispatladýn. Öfkesini, hýrsýný, hatasýný ye-
nebilen gerçek kuvvete kavuþmuþtur. Dediðim gi-
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bi kanaat, en büyük zenginliktir. O yüzden artýk
padiþah sensin. Ülkeyi canýndan aziz bil. Allah'ýn
seni her zaman, her yerde gördüðünü unutma!

Aðzýný açýp, tek söz edemeyen diðer oðlunu
yanýna alýp ülkeyi terk etmiþ. Diðer oðul yani Akil
de babasýna hak veriyormuþ zaten. 

Uzak bir ülkeye gidip, halkýn arasýna karýþmýþ-
lar. Küçük bir kulübeciðe yerleþip günlerini dua
ederek geçirmeye baþlamýþlar. Hiç kimse onlarýn
bir þehzade ve padiþah olduðunu bilmiyormuþ. Es-
ki padiþah, yanýna aldýðý oðlunu halktan bir kýzla
evlendirmiþ. Eski þehzadenin bir oðlu olmuþ ve
Þehzade Akil, çok geçmeden ölmüþ. Her zaman
dua edip yardým dilediði Allah'ýna kavuþmuþ. Geri-
de biricik oðlunu yani seni býrakmýþ. Oðlunu ebedî
hayatýna yolcu eden padiþah, torununu ve gelinini
yanýna alýp ülkesine geri dönmüþ. Dönmüþ dönme-
sine, ama halkýn arasýnda yaþamaya devam etmiþ.
Saraya gidip kendini tanýtmaya hiç niyeti yokmuþ.
Yokmuþ; çünkü aldýðý haberlere bakýlýrsa oðlu Âdil,
ülkeyi pek güzel yönetiyormuþ. Artýk iyice ihtiyar-
lamýþ olan Arif, halkýn arasýnda yaþýyor, tahta geçir-
diði oðlunun yaptýðý iþleri halkýn gözüyle görüyor,
sarayý uzaktan korumayý sürdürüyormuþ. Yaþý da
çok ilerlemiþ olduðu için, kulübesinden pek çýk-
maz, biricik torunuyla yüreðini avuturmuþ."

Semetey anlatýlanlarla derinden sarsýlmýþ. Eðer
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yanlýþ anlamadýysa o hükümdar dedesi, torun da
kendisiymiþ. Yani Semetey'in babasý bir þehzade olan
Akil, amcasý padiþah Âdil, dedesi de eski padiþahmýþ. 

Oturduðu yerden uzun süre kalkamamýþ. Hat-
ta bir tünelde olduðunu, saraya girip Billuray'ý
görmek istediðini bile unutmuþ. Örümcek hýþýrtýlý
sesini yükseltmiþ:

– Evet, delikanlý, hikâyenin bir kýsmýný dinledin.
Semetey þaþýrmaya devam ediyormuþ:
– Hikâyenin devamý da mý var? 
– Evet, bu bir kýsmýydý. Devamýný da anlataca-

ðým, ama yarýn, demiþ örümcek. Þimdi hemen ku-
lübene dönmelisin. 

– Yarýn mý? 
Örümcek sabýrlýymýþ:
– Yarýn. Þimdi, saraya girersen hikâyenin deva-

mýný öðrenemezsin. Sabýrlý olup yarýn gelirsen piþ-
man olmazsýn. 

– Peki, ama babamýn öldüðünü, benim padi-
þah torunu olduðumu nereden biliyorsun, diye sor-
muþ Semetey.

– Dedenle tanýþýyoruz. Dedenin verdiði kutu-
yu getirmeyi unutma, diye eklemiþ.

Semetey, örümceði dinlemeye karar vermiþ. Bu
gece kulübeye geri dönecek, yarýn akþam tekrar
gelecekmiþ. Hem dedesine de sorar, duyduklarýnýn
ne kadarýnýn doðru olduðunu öðrenebilirmiþ. 
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Kalkmýþ. Üstünü baþýný temizlemiþ. Gece ol-
masýna ve görünürde meþale olmamasýna raðmen
nasýl olup da tünelin aydýnlýk olduðunu merak et-
miþ. Odalardan tünele ýþýk sýzdýðýný bilmiyormuþ.
Tam soracakmýþ ki örümceðin yerinde olmadýðýný
görmüþ. Gözlerini ovuþturmuþ. “Acaba gördükler-
im rüya mý?” diye düþünmüþ? Gördüðü rüya bile
olsa geri dönmeliymiþ. Oyuktan çýkmýþ, hýzlý
adýmlarla þehre doðru ilerlemeye baþlamýþ.
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BÝLLURAY ÝYÝLEÞÝYOR 
O sabah gözünü açýp kendine gelen sultan, ak-

þama kadar yataðýndan çýkmamýþ. Daha doðrusu
çýkamamýþ. Gördüðü kâbuslarýn etkisini üzerinden
atamýyormuþ. Anneciði Ýpek Sultan baþýndan ay-
rýlmýyor, elini býrakmýyormuþ. 

Öðleden sonra, sarayýn ileri gelenleri sýrayla
Billuray'ý ziyaret edip, geçmiþ olsun dileklerini
sunmuþlar. Baþvezir, Komutan Halit, diðer vezir
ve komutanlar, onlarýn eþleri hediyeler, çiçekler ge-
tirip Billuray’ý ziyaret etmiþler. 

Billuray, kendisini ziyarete gelenlerle kýsaca gö-
rüþüyor, geldikleri için hepsine teþekkür ediyormuþ.
Son ziyaretçi çýktýktan sonra anneciðine dönmüþ:

– Vezir Harp'ý odama almayýn ne olur anneciðim. 
Ýpek Sultan þaþýrmýþ. Ýlk defa kýzýndan böyle

bir þey duyuyormuþ. 
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– Neden yavrucuðum? 
– Ýstemiyorum, odama gelmesini, benimle ko-

nuþmasýný istemiyorum, diye hýçkýrmýþ Billuray.
Ýpek Sultan, kýzýný yanlýþ anlamýþ:
– Görünüþü pek sevimli olmayabilir; ama o da

bir insan ve sarayýmýzda yaþýyor. Bu davranýþý sana
hiç yakýþtýramadým yavrum.

Solgun yanaklarýndan yaþlar yuvarlanan Billu-
ray, rüyalarýnda Vezir Harp’ýn onu kovaladýðýný, ne
kadar korktuðunu anlatmak istemiþ; ama çok yor-
gunmuþ. Uykuya dalmadan önce:

– Anneciðim, dýþ görünüþü deðil mesele olan,
diyebilmiþ. 

Sultan, kýzýnýn hastalýðýndan dolayý böyle davran-
dýðýný düþünmüþ. Az sonra, içeriye giren hizmetçi,
Vezir Harp'ýn kapýda beklediðini, Billuray'ý ziyaret et-
mek istediðini söylüyormuþ. Sultan, hizmetçiye vezi-
ri içeri almasýný emretmiþ. Uzun, bembeyaz kapýdan,
siyah yüzlü, uzun býyýklarýyla Vezir Harp girmiþ. Her
zaman yaptýðý gibi avuçlarýný ovuþturuyormuþ. Ýpek
Sultan'a, yerlere kadar eðilerek selâm vermiþ:

– Emrinizdeyim sultaným. Küçük sultan nasýl-
lar? Hepimiz merak ve endiþe içinde kaldýk, demiþ. 

Sultanýn yüreði öyle temizmiþ ki hiç þüphelen-
miyormuþ:

– Ziyaretinize memnun oldum. Yavrum þimdi
daha iyi. Allah'a þükür, bu sabah gözünü açtý. Þu an-
da uyuyor.
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Vezir, yerlere kadar eðilmiþ:
– Benim yapabileceðim bir þeyler olursa, çok

memnun olurum. Size hizmet bizim vazifemiz, demiþ.
Vezir Harp, büyünün etkisini gösterip, göster-

mediðini merak ediyormuþ. Eðer büyü iþe yara-
mýþsa Billuray'ýn, Vezir Harp'ýn adýný sayýklamasý
gerekiyormuþ. Çünkü rüyasýnda vezire yakalana-
cak ve uyandýðýndan itibaren gözü baþka bir þey
görmeyecekmiþ. 

Sultan:
– Teþekkür ederiz. Þu an beklemekten baþka

bir þey yapamýyoruz, demiþ. 
Vezir Harp, karanlýk bir kuyuya benzeyen göz-

lerini Billuray'dan ayýrmýyormuþ. Son olarak þansý-
ný bir kere daha denemiþ: 

– Sultanýmýz, benden özel bir hizmet beklerse,
adýmý söylerse hemen buralarda olacaðým efendim,
diyerek odadan çýkmýþ.

Ýpek Sultan, Vezir Harp'ýn son sözlerini beðen-
memiþ. Billuray neden onun adýný söyleyip ondan
yardým isteyecekmiþ? "Bu iþte bir gariplik var." di-
ye düþünmekten kendini alamamýþ. 

Billuray arada bir uyanýyor, aðzýna uzatýlan ka-
þýktan birkaç yudum alýyor, sonra tekrar uyuyormuþ. 

Padiþah ve hekimbaþý yan odada hazýr bekliyorlar,
genç kýzýn durumunu yakýndan takip ediyorlarmýþ. 
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Akþamýn ilerleyen saatlerinde, Semetey'in
örümcek tünelinde örümcekle karþýlaþtýðý anlarda
Billuray, Semetey'i düþünüyormuþ. Ayrýlalý kýsa bir
süre olmasýna karþýn Semetey'i bu kadar özlemiþ
olmasýna kendi bile þaþýyormuþ. Tekrar ayaða kal-
kýp, Semetey'le görüþebilmeyi dilemiþ Allah'tan. 

Hükümdarýn ve hekimbaþýnýn peþinden ayrýl-
mayan Vezir Harp, Billuray’ý akþam bir kere daha
ziyaret etmek istemiþ. Büyünün etkisini gösterme-
si gerekiyormuþ.

Ýkinci ziyaret isteðini de kabul eden Ýpek Sultan,
veziri içeri aldýrmýþ. Harp, gene yerlere kadar eðilmiþ:

– Sultanýmýz nasýl oldular efendim? 
Ýpek Sultan:
– Þu an uyanýk. Nasýl olduðunu kendisine so-

rabilirsiniz.
Vezir Harp, dik durmaya çalýþmýþ. 
– Nasýlsýnýz efendim, diye sormuþ.
Billuray, rüyalarýný kâbusa çeviren, bir türlü

peþini býrakmayan, Vezir Harp'ý karþýsýnda görün-
ce, yerinden sýçramýþ. Rengi sararmýþ. Aðzýný açýp
cevap verecek hâli kalmamýþ. Vezire arkasýný dön-
müþ. Yüzünü yastýðýna gömmüþ.

Sorusuna cevap alamayan vezir çok bozulmuþ.
Son bir ümitle sorusunu tekrarlamýþ:

– Küçük Sultaným, benim Vezir Harp. Tanýma-
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dýnýz mý yoksa? Nasýl olduðunuzu merak ediyo-
rum efendim. Ýyi misiniz? Benden bir arzunuz
olursa yerine getirmeye hazýrým.

Billuray çok korkuyormuþ:
– Odamdan derhal çýkýn, istemiyorum. Kötüsü-

nüz. Sizi istemiyorum, demiþ ve baþlamýþ aðlamaya.
Ýpek Sultan vezire fýsýldamýþ:
– Henüz hasta, ne dediðini bilmiyor. Odadan

çýkmanýz iyi olacak. 
Vezir Harp'ýn bütün hayalleri yýkýlmýþ. Büyünün

tam tersi etki yaptýðý ortadaymýþ. Billuray, Vezir
Harp'ten nefret ediyormuþ. Vezir, sahte bir gülümse-
meyle odadan çýkmýþ kendi odasýna gitmiþ. Odasýna
girince, duvarlarý tekmelemeye, her yeri kýrýp dök-
meye baþlamýþ. Öyle öfkeliymiþ ki hýrsýndan baðýrýp
çaðýrýyor, aðzýndan tükürükler saçýlýyormuþ. Büyücü
Çalý'nýn kendini aldattýðýný düþünüyor, onun evini
baþýna yýkacaðýný haykýrýyormuþ. Aynadaki görüntü-
sünü görünce, öfkeden kudurmuþ. Bütün kuvvetiy-
le yumruk atarak, aynayý paramparça etmiþ.

Yorulunca bir köþeye oturmuþ, ne yapacaðýna
karar vermeliymiþ. Bir þeyler yapmalý, bu iþe son
vermeliymiþ. Padiþahý öldürmeli, zorla da olsa ký-
zýyla evlenmeliyim, diye düþünmüþ. Evet bundan
baþka çaresi yokmuþ. Billuray'ý büyüleyememiþ ol-
masýnýn intikamýný almalýymýþ. Gece, büyücü Ça-
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lý'ya gidecek, hesap soracak, çok etkili bir zehir alýp
dönecek, padiþahý zehirleyip bu iþi bitirecekmiþ. 

Vezir Harp örümcek tüneline biraz daha erken
çýksaymýþ, Semetey'le karþýlaþacakmýþ. Fakat þükür
ki örümceði dinleyen Semetey, çoktan kulübeye
dönmüþ.
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SEMETEY GERÇEKLERÝ
ÖÐRENÝYOR 

Semetey, heyecanla kulübeye dönmüþ. Kapýyý
açan anneciðini, sevgiyle selâmlayýp çýtýr çýtýr ya-
nan ateþin yanýna oturmuþ. Derme çatma þömine-
nin diðer köþesinde oturan dedesini seyretmiþ. Sü-
rekli dua ettiði için dudaklarý kýpýr, kýpýr ediyor-
muþ. Dedesinin yüzünde bir ýþýk varmýþ sanki. Öy-
le ya, iyiliðin ýþýðý zaman geçtikçe insanlarýn yüzü-
ne yansýrmýþ. Týpký kötü yürekli insanlarýn karan-
lýklarýnýn yüzlerine vurmasý gibi… 

Uzun süre dedesini gözlemiþ. "Demek, dedem bir
padiþahmýþ." diyor, ölen babacýðýný düþünüyormuþ.
Biraz daha kanaatkâr olsaymýþ babacýðý padiþah ola-
bilirmiþ. Demek bu yüzden dedem bana sýk sýk: "Ka-
naat en büyük zenginliktir." diyor, diye düþünmüþ. 
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Sonunda dedesinin dizinin dibine yanaþmýþ. 
Semetey, dedesinin durumu anlayacaðýný bil-

diði için kýsa konuþmuþ:
– Örümcekle konuþtum. Dedem, sen hüküm-

dar mýydýn? 
Asel Haným da gelip yanlarýna oturmuþ. Dede

gayet sakin bir þekilde:
– Evet.
– Babam Þehzade Akil, neden öldü, diye sorar-

ken Semetey'in sesi titremiþ.
Dede:
– Baban bulaþýcý bir hastalýktan öldü. Çok

mert biriydi. Seni de çok severdi, demiþ.
Semetey'in sesi üzgün çýkýyormuþ:
– Dede, bütün bunlarý neden þimdiye kadar

benden sakladýn? 
Dede, bilge bir insanmýþ:
– Bilseydin çarþýya gidip hamallýk yapar mýy-

dýn, diye soruyla cevap vermiþ Semetey'e.
Semetey baþýný önüne eðmiþ. Dedesinin eski

bir hükümdar, babasýnýn þehzade, amcasýnýn padi-
þah olduðunu bilseymiþ hamallýk yapar mýymýþ?
Bu sorunun cevabýný vermek gerçekten zormuþ.
Bugüne kadar hiç yalan söylemediði dedesine,
doðruyu söylemiþ:

– Bilmiyorum.
Semetey'in annesi, sevgiyle oðlunun baþýný okþamýþ:
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– Dedenin yaptýðý doðruydu oðul.
Uzun süre kimseden çýt çýkmamýþ. Herkes

bundan sonra ne olacaðýný düþünmüþ. 
Semetey: 
– Yarýn akþam örümcekle tekrar buluþacaðým,

bana anlatacaðý þeyler olduðunu söyledi.
Dede:
– Evet, olmalý. Sarayýn son durumuyla ilgili

bir þeyler anlatmalý. Giderken sana verdiðim kutu-
yu da al yanýna, demiþ.

Semetey nasýl olup da dedesinin, pek çok þeyi
önceden bildiðini ya da tahmin ettiðini merak edi-
yormuþ: 

Dede, derin bir nefes almýþ. 
– Allah bildirirse insan her þeyi bilir evlâdým. 
Semetey aldýðý cevaba þaþýrmamýþ. Kalbi Allah

sevgisiyle dolmuþ. Çok zaman bildiðimiz bir þeyi
baþka birinden duyunca ilk kez duyuyormuþçasýna
etkileniriz ya. Ýþte öyle olmuþ. 

Dede ayaða kalkýp seccadesini sermiþ. “Allahu
Ekber.” deyip yatsý namazýna baþlamýþ. Semetey de

sessizce dýþarý çýkýp abdest almaya baþlamýþ. 

Ýbretli Masallar Serisi82



KÖTÜLÜK ÝÞ BAÞINDA 

Vezir Harp, saraydaki herkesin uyuduðundan
emin olduktan sonra, tünele girmiþ. Aynaya yum-
ruk attýðý zaman yaraladýðý elini bezle sarmýþ.
Örümcek tünelinde, saða sola çarpa çarpa yürü-
yormuþ. Örümcek, yavru örümceklere kuytulara
saklanmalarý için emir vermiþ. 

Allah, insanlara akýl vermiþ ki insan güzel ola-
ný görüp, öyle davranabilsin. Vezir Harp da akýllý
biriymiþ ama aklýný kötülüðe kullanýyormuþ. Tam
Semetey ile örümceðin konuþtuðu yerden geçer-
ken ayaðýna bir þey takýlmýþ. Elindeki meþaleyi
uzattýðýnda kýrmýzý, güzel bir gül görmüþ. Seme-
tey'in Billuray'a vermek için pazardan aldýðý, koy-
nunda sakladýðý gülmüþ bu. Semetey örümcekle
konuþtuktan sonra Billuray'ý görmekten vazgeçin-
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ce, gülü oturduðu yerede unutmuþ. Vezir, korkuy-
la etrafýna bakýnmýþ. 

– Tünelin benden baþka ziyaretçileri de var de-
mek, diye kükremiþ. 

Kim olabilirmiþ bu kiþi? Saraydakiler tüneli
öðrendilerse iþim çok zor. Artýk bu tüneli kullan-
mamalýyým, diye düþünmüþ. Gülü aldýðý yere bý-
rakmýþ. Kývrak adýmlarla tünelden çýkan Vezir
Harp, gecenin karanlýðýnda þehrin içine dalmýþ.
Her adýmýnda kötü sözler savuruyor, saða sola tek-
meler atýyormuþ. O kadar öfkeliymiþ ki attýðý tek-
melerle canýnýn yandýðýný bile fark etmiyormuþ. 

Vezir Harp, sabýrsýzlýkla Çalý'nýn kapýsýný çal-
mýþ. Büyücü Çalý kimin geldiðini tahmin edebili-
yormuþ. Bu saatte, gelse gelse Vezir Harp gelirmiþ.
Kalkmýþ. Ayaðýný sürüye sürüye kapýya yaklaþmýþ:

– Kim o? 
Vezir Harp’ýn öfkeli sesi duyulmuþ. 
– Aç kapýyý beceriksiz büyücü, diye kükremiþ.
Baþkalarýnýn duymasýndan korkan Çalý, kapýyý

aceleyle açmaya çalýþmýþ. Kocaman kapýnýn üstün-
de bir sürü kilit varmýþ. Hepsini teker teker açma-
sý gerekiyormuþ. Kötüler korkak olurmuþ. Büyücü
Çalý da korkak bir insanmýþ. Vezir Harp'ý içeri alýp
kapýyý hýzla kapatmýþ.

– Gecenin bir yarýsý kapýma gelmiþ, baðýrýyor-
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sun. Akýlsýz adam, yakalanýrsak ikimiz birden zin-
daný boylarýz.

Vezir Harp:
– Kes sesini! Evlilik büyüsü tutmadý. Tam ter-

sine Billuray benden nefret ediyor. Beni odasýndan
kovdu. Beni aldattýn.

Büyücü Çalý: 
– Nasýl olur? Çok etkili bir büyüydü.
Vezir Harp haykýrmýþ:
– Hâlâ yalan söylüyorsun. Be adam, olmadý di-

yorum sana, demiþ.
Büyücü eski bir sandalyeye oturmuþ. Biraz dü-

þündükten sonra:
– Bir durumda benim büyümü bozabilirler.

Allah'a çok dua edilirse büyü iþe yaramaz. Seni bu
konuda uyarmadým; çünkü büyünün tutacaðýndan
çok emindim. Demek karþýmýzda Allah'a saðlam
inanan ve O'ndan yardým isteyen insanlar var. Bu
durumda ben bir þey yapamam.

Vezir Harp, padiþahýn hatta saraydaki herkesin
sürekli dua eden insanlar olduðunu çok iyi biliyor-
muþ. Son bir ümitle:

– Peki, bana kuvvetli bir zehir ver hemen. Ze-
hir etkisini göstermeli ve hükümdar ölmeli. Yoksa
ben seni öldüreceðim.

Büyücü Çalý'nýn annesi duyduklarýyla çok üzü-
lüyor, sürekli Allah'a dua ediyormuþ. Eðer ayaða
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kalkýp konuþabilirse hemen saraya gidip bu iki kö-
tü insana gerekli cezayý verdirebilirmiþ. 

Büyücü:
– Sana çok etkili bir zehir vereceðim. Padiþah

bir damla bile içse hemen ölecek. Ama yakalanýr-
san beni tanýmýyorsun, unutma. 

Vezir Harp sabýrsýzlanmýþ:
– Hadi, çabuk ver. Bu, son þansým. Zaten artýk

tüneli de kullanamayacaðým. Zehiri odasýndaki su-
ya belki katabilirim. 

Büyücü Çalý avuç içi kadar bir þiþe uzatmýþ
Harp'a. Kapkara diþlerini göstererek sýrýtmýþ:

– Yakalanýrsan þiþede kalan zehiri sen iç.
Vezir Harp öfkeyle bakmýþ büyücüye. Kötüle-

rin arkadaþlýðý da kötü oluyormuþ. Ara sýra içinde
beliren o piþmanlýk gene belirmiþ. Onca iyiliðini
gördüðü hükümdara yaptýðý kötülükler, doðru de-
ðilmiþ. Ýnsanýn Büyücü Çalý gibi bir dostu olunca
düþmana ihtiyacý kalmýyormuþ. Ama maalesef
Harp'ýn piþmanlýðý hemen kaybolmuþ. 

"Hükümdarlýk benim hakkým." diye týslamýþ.
"Ýyilik de neymiþ? Herkes kendini düþünmeli." di-
ye susturmuþ içindeki piþmanlýðý.

Büyücü Çalý, kendi kendine mýrýldanan Harp'e
bakmýþ:
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– Anlamadým, bir þey mi dedin? 
Vezir Harp, Büyücü Çalý'ya kötü kötü bakmýþ:
– Anlamasan da olur.
Minik zehir þiþesini sýmsýký tutan Vezir Harp,

baþka söz etmeden oradan ayrýlmýþ. Tahta geçince
bu büyücüye haddini bildirmeyi düþünüyormuþ.

Yaþlý ve kambur olmasýna raðmen hýzlý hareket
ediyormuþ. Aceleyle þehirden çýkmýþ. Tünelin aðzý-
na uzanan yolda yürürken çok dikkatliymiþ. Ken-
dini takip eden birileri var mý diye durup durup
bakýnýyormuþ. Nihayet örümcek tünelinden geçip
odasýna ulaþmýþ. 

Odasý darmadaðýnýkmýþ. Bu daðýnýklýðý kendi-
nin yaptýðýný hatýrlamýþ. Hizmetçisini çaðýrmýþ.
Hizmetçisi Vezir Harp kadar kötü olmasa da iyi bi-
ri deðilmiþ. Harp:

– Acele et, her yeri toparla, diye çýkýþmýþ hiz-
metçiye.

– Hemen efendim, demiþ hizmetçi.
Vezir Harp zehiri padiþaha nasýl içireceðini dü-

þünüyormuþ. Odasýndaki sürahiye zehir koyma
fikri iyiymiþ ama iyi olduðu kadar da tehlikeliymiþ.
Hükümdarýn odasýnda yakalanýrsa bir daha kurtu-
lamazmýþ. 
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Ortalýðý toplamakla meþgul hizmetçinin ken-
dine baktýðýný görünce haykýrmýþ:

– Sen hâlâ burada mýsýn? Ýþini bitir, defol
odamdan pis hizmetçi!

Hizmetçi iþini bitirip odadan çýkmýþ. Vezir
Harp bir çýkar yol arýyormuþ.
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ÝKÝNCÝ BULUÞMA

Semetey, ertesi gün akþama kadar zor sabret-
miþ. Bir an önce tünele gitmek, örümcekle konuþ-
mak istiyormuþ. 

Saatler geçmiþ, yerini geceye býrakmýþ. Pazarda
iþini bitiren Semetey, saraya gitmek için hazýrlan-
mýþ, zamanýn gelmesini bekliyormuþ. Semetey
ocak baþýnda kitap okuyan dedesine yaklaþmýþ. 

– Dedem, gidiyorum. Dua et.
Dede sevgi dolu gözlerle torununu süzmüþ.

Sesinde yýllarýn tecrübesi varmýþ:
– Git evlâdým, hayýrlýsý olsun.
Semetey annesinin de elini öpüp hayýr duasýný

aldýktan sonra dedesinin verdiði kutuyu yanýna
alýp kulübeden çýkmýþ. Heyecanlý, sevinçli biraz da
endiþeliymiþ. Kýsa sürede sarayýn yanýna varmýþ.

Örümcek Tüneli 89



Dün gece bulduðu oyuðu tekrar bulmasý zor ol-
mamýþ. Çalýlarý kaldýrýp, oyuktan girmiþ. Yürüme-
ye baþlamýþ. Biraz ilerlemiþ ki o sesi duymuþ. Hý-
þýrtýlý ses:

– Delikanlý, hoþ geldin, otur.
Semetey artýk þaþýrmýyormuþ:
– Sað olasýn, hoþ bulduk.
Topraðýn üstüne oturmuþ, sýrtýný duvara yaslamýþ. 
– Elindeki kutuya bakýlýrsa iþler yolunda, de-

miþ örümcek. 
– Ýnþallah.

– Seni daha fazla meraklandýrmayým. Dedenle
konuþmuþsundur. Önceki anlattýklarýma inandýðý-
na göre, devamýný dinlemeyi hak ettin. 

Sonra baþlamýþ anlatmaya. 
– Þehzadeler arasýndaki imtihanýn ne olduðunu

anlamýþsýndýr. Fedakârlýk, kanaatkârlýk imtihanýný
amcan, þehzade Âdil, kazanýnca deden sözünü tut-
tu. Hemen ertesi günü birkaç parça eþya alarak ül-
keyi terk etti. Gitmeden önce sarayýn ileri gelenle-
riyle konuþup yeni hükümdarý kabul etmelerini
emretti. 

Deden ile baban gittikten sonra kýsa sürede or-
talýk yatýþtý. Halk yeni padiþahýna alýþtý. Nede olsa
deden yetiþtirmiþti þehzadeyi. Dirlik, düzen bahar
meltemi gibi esip duruyordu ülkenin üstünde. An-
cak, padiþahýn küçük bir sýkýntýsý vardý.
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Semetey merakla sormuþ:
– Padiþahýn sýkýntýsý mý varmýþ?
Örümcek:
– Elbette vardý. Sýkýntýsýz insan, çiçeksiz bahar

gibidir. Meyve vermez evlât. Padiþahýn yaþý ilerli-
yordu, ama tahtýný býrakacak bir oðlu olmuyordu.
Dualar ediyor, sadakalar daðýtýyor, hekimlere da-
nýþýyordu. Ýnsan bu. Hata yapmasý an meselesi. Pa-
diþah da babasý gibi bir hatanýn içine düþmek üze-
reydi. Öyle ya, insan hiç bir konuda ýsrarcý olma-
malýydý. Bir evlâdýn olmasý kadar olmamasý da ni-
met olabilirdi. Yaðmurun yaðmasý topraðýn ihtiya-
cýysa, yeri gelince yaðmamasý da topraðýn ihtiya-
cýydý. Ýþte böyle evlât! Padiþahýn bir oðlunun ol-
mayýþýný fýrsat bilen Vezir Harp, kara gönlünde ka-
ra plânlar yapmaya baþladý. Yüreðine kötülük fýsýl-
dayan þeytana yenik düþtü. Padiþahý yok etme, ký-
zýyla evlenme gibi olmayacak istekler kapladý içini.
Sultanla evlenip tahta oturmasý için önündeki tek
engel padiþahtý. Kamburuna, ilerlemiþ yaþýna asýl
önemlisi kötülüðüne bakmadan olmayacak hayal-
lerin peþinden koþmaya baþladý. Padiþahýn, sulta-
nýn diðer yöneticilerin odalarýný gözlüyordu. Ka-
rarmýþ gözünü kýrpmadan neler yapmadý ki? Hü-
kümdarýn odasýna yýlan koydu, çorbasýna zehir
kattý ve Billuray Sultan’a büyülü þerbeti içirdi. Bil-
luray sultan þu anda odasýnda yatýyor. Büyü o ka-
dar etkili ki günlerce ayaða kalkamaz.
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Semetey'in kafasýnda küçük bir þimþek çakmýþ.
Billuray'la beraber pazarý gezerlerken içtikleri þer-
bet gelmiþ aklýna. Zaten, o tuhaf kýlýklý þerbetçi-
den pek hoþlanmadýðýný hatýrlamýþ. 

Semetey duruma çok üzülmüþ. Artýk kulübeye
dönemeyeceðini, en azýndan bu iþi çözünceye ka-
dar dönmemesi gerektiðini düþünmüþ. Elindeki
kutuyu öyle sýkmýþ ki parmaklarý sýzlamýþ. 

Örümcek öksürür gibi sesler çýkarmýþ. Kendi
kendine mýrýldanan Semetey'e seslenmiþ:

– Dinliyor musun delikanlý? 
Semetey:
– Dinliyorum efendim.
Örümcek devam etmiþ:
– Þu anki esas tehlikeyi söylemedim daha. Vezir

Harp, Büyücü Çalý'dan bir sývý daha alýp getirdi.
Padiþahý her an zehirleyebilir. Ýþte bundan sonrasýn-
da iþ sana düþünüyor. Vezir Harp'ýn bütün yaptýk-
larýný ortaya çýkarabilir, padiþahý ve kýzýný koruyabi-
lirsin. Ama acele etmeli, hýzlý düþünmelisin, demiþ.

Semetey:
– Bütün bunlarý sen nereden biliyorsun, diye

sormaktan kendini alamamýþ.
Örümcek güler gibi sesler çýkarmýþ:
– Vezir Harp, bu tüneli kullanýyor. Yavru

örümcekleri eziyor ve yuvalarýmýzý bozuyor. Kim-
seye görünmediðini sanýyor ama yanýlýyor.
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Semetey, örümceðe kafasýna takýlanlarý bir, bir
soruyormuþ:

– Bu tünel nereye kadar uzanýyor?
– Örümcek tünelinin saraydaki bütün odalara

çýkýþý var. Tünele giren kiþi herkesin odasýný rahat-
ça gözleyebilir, demiþ örümcek. Týpký Harp’ýn
yaptýðý gibi.

Semetey'in saðýna soluna bakýndýðýný gören
örümcek hýþýrdamýþ:

– Bir þey mi arýyorsun delikanlý?
Semetey:
– Dün gece buraya geldiðimde elimde bir gül

vardý. Buraya býrakmýþtým. 
– Þu ileride ki þey olmasýn? 
Semetey gülü almýþ. Tam koklayacaðý sýrada

gülün yapraklarýndaki kan dikkatini çekmiþ. 
– Kan bu, demiþ heyecanla.
Örümcek:
– Dün gece Vezir Harp geçti buradan. Gülü

gördü. Yaralý elinden sýzan kanlarý fark etmedi bi-
le. Tünelin baþkalarý tarafýndan bilindiðini öðren-
di. Artýk tüneli kullanmaya cesareti kalmadý. 

Semetey dalmýþ, düþünüyormuþ. Örümcek sor-
muþ:

– Ne düþünüyorsun bakalým?
– Þimdi ne yapmam gerektiðine karar vermeye

çalýþýyorum. Dedem, neler yapmam gerektiðiyle
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ilgili hiç bir þey söylemedi. Bu sebeple ne yapacaðý-
mý bilemiyorum. Doðruca padiþaha gidip her þeyi
anlatayým mý? Vezir Harp'ý yakalayýp konuþtura-
yým mý? Yoksa Billuray'ýn yanýna mý gideyim?

– Vezir Harp'ý konuþturamazsýn. Kötü olduðu
kadar da inatçýdýr. Asla suçlarýný itiraf etmez. Padi-
þaha gitmeden önce bir delil bulmalýsýn. Büyücü
Çalý'nýn evine git. Her yeri felçli olan bir yakýným
var deyip þifa ilâcý iste. Ýlâcý alýr almaz, bir fýrsatýný
bulup hasta yatan annesine içir. O kadýný saraya ge-
tirebilirsen delilin olur ve kýsa sürede olay çözülür,
demiþ örümcek. 

Semetey, Büyücü Çalý'nýn adýný daha önce de
duymuþ olduðundan:

– Demek vezirin suç ortaðý Büyücü Çalý. 
– Büyücü Çalý'nýn bu ülkedeki insanlara çok

kötülüðü dokundu, demiþ örümcek. 
Semetey kaþlarýný çatmýþ:
– Ýyi de, bu büyücüden þifalý ilâcý alýrken bir

þeyler ödemem lazým. Öyle kötü insanlar kimseye
bedava bir þey vermez. Hiç param yok, demiþ üz-
günce.

– Dedenin söylediklerini unutuyorsun, demiþ
örümcek.

Semetey dedesinin son zamanlarda söylediði
her þeyi aklýndan geçirmiþ. Düþünmüþ. Bakýþlarý
yavaþ yavaþ elindeki kutuya kaymýþ. Dedesinin
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"Zamaný gelince kutuyu aç." sözünü hatýrlamýþ.
Kutuyu kolayca açmýþ. Ýçinde iki þey varmýþ. Ko-
caman, ceviz büyüklüðünde bir elmas ve çok güzel
bir yüzük. Yüzüðün kaþýnda mühür gibi bir þey
varmýþ. Yüzüðü parmaðýna takmýþ, ceviz büyüklü-
ðündeki elmasý belindeki kuþaða yerleþtirmiþ. Ku-
tuyu býrakmýþ. Örümceðe bir sorusu daha varmýþ:

– Büyücü Çalý'nýn evini nasýl bulacaðým? 
Örümcek:
– Beraber gideceðiz.
Örümcek, Semetey'in omzuna çýkmýþ. Seme-

tey, konuþmalarýný dedesine benzettiði örümceði
sevdiðini düþünmüþ. Çevik bir hareketle ayaða
kalkmýþ.

– Güneþ doðmadan önce sarayda olmalýyýz,
diyerek baþlamýþ yürümeye. 

Öyle hýzlý yürüyormuþ ki örümcek düþmemek
için, ona daha sýký tutunmuþ. Tünelden çýkmýþlar.
Ara sokaklara girmiþler. Güzel evlerin, iyi insanla-
rýn evlerinin bulunduðu sokaklardan geçmiþler.

Semetey hiç konuþmuyor sadece yürüyormuþ.
Örümcek arada bir, saða dön, sola kývrýl gibi kýsa
cümleler kuruyor, onun haricinde dua ediyormuþ.
Sonunda, diðer evlerden biraz uzakta olan   yalnýz
bir evin önüne gelmiþler. Örümcek:

– Ýþte bu ev, demiþ.
Karþýlarýnda büyük fakat çirkin görünüþlü bir ev
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duruyormuþ. Bakýmsýzlýktan, kocaman evin her ya-
nýný otlar, dikenler kaplamýþ. Sanki ev yýllardýr kulla-
nýlmýyor gibi duruyormuþ. Eðer alt kattaki pencere-
lerden birinden sýzan bir ýþýk olmasaymýþ evin yerini
bile göremezlermiþ. Semetey dudak bükmüþ:

– Büyüleri karþýlýðýnda altýnlar elmaslar kaza-
nan biri burada nasýl yaþar? 

Örümcekten cevap alamayýnca, omzuna bak-
mýþ. Karanlýkta iyice göremediði için elleriyle
omuzlarýný yoklamýþ. Örümcek yokmuþ. Semetey
hayret etmiþ. "Acaba ben rüya mý görüyorum?" di-
ye mýrýldanmadan edememiþ.

Semetey, “Kocaman bir hayalete benzeyen ev
karþýmda iþte. Durmanýn zamaný deðil.” demiþ.
Evin kapýsýný çalmýþ. "Tak, tak, tak!" sesi karanlýða
çakýlmýþ çivi gibi yankýlanmýþ. Ýçerden ses gelmi-
yormuþ. Uzun süre bekleyen Semetey, kapýya tek-
rar vurmuþ. "Tak, tak, tak!"

Ýçerden gelen ses korkunçmuþ:
– Kim var orda? 
Semetey korkmuyormuþ. Çünkü Allah'a güve-

niyormuþ.
– Açýn, ben çok önemli bir iþ için geldim.
– Sen kimsin? 
– Çok  büyük bir sýkýntým var. Açýn kapýyý, lüt-

fen demiþ Semetey. 
Bir süre sonra kapý yavaþ, yavaþ açýlmýþ. Elinde

meþale, bir ihtiyar varmýþ karþýsýnda. Meþaleden

Örümcek Tüneli 97



yüzüne vuran ýþýkla korkunç görünüyormuþ. Se-
metey'i içeri almaya niyeti yokmuþ gibi sormuþ:

– Ne istiyorsun?
Semetey elini beline atmýþ. Ýri ceviz büyüklü-

ðündeki elmasý, büyücünün burnuna uzatmýþ:
– Þifalý bir ilâç istiyorum.
Burnunun dibine kadar uzatýlan elmasý görün-

ce aklý baþýndan giden büyücü, topal ayaðýný sürü-
yerek kapýyý ardýna kadar açmýþ.

– Çabuk gir, demiþ hýrýltýlý sesiyle.
Semetey içeri girmiþ; ama hemen kaçmamak

için kendini zor tutmuþ. Ýçerisi leþ gibi kokuyor-
muþ. Köþedeki yataðý fark etmiþ. Ýhtiyar bir insan
yatýyormuþ yatakta. 

Semetey'in ardýndan sinsice yaklaþan. Çalý sor-
muþ:

– Ne ilâcý istiyorsun? 
Büyü istesem yapmaz, diye düþünmüþ. Çünkü

yolda gelirken Çalý'nýn tanýmadýðý kiþiler için büyü
hazýrlamýdýðýný söylemiþ örümcek. Semetey:

– Bir hasta var yatalak. Her yaný felçli. Senin
ilâç verebileceðini duydum. Ýlâcý ver, elmasý sana
hemen vereyim.

Büyücü biraz düþünmüþ. Böyle bir ilâcý zaten
varmýþ. Kapaðý kýrýk bir dolabýn önünde durmuþ.
Meþaleyle minik þiþeleri tek tek yoklamýþ. En so-
nunda aradýðý þiþeyi bulmuþ. 
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– Ýþte buldum. 
Semetey þansýný denemek için harekete geçmiþ:
– Ýlâcýn iþe yaradýðýndan nasýl emin olacaðým? 
Büyücü dudak bükmüþ:
– Yarar diyorsam yarar, demiþ öfkeyle. 
Semetey:
– Þu yataktaki ihtiyar da felçli gibi görünüyor.

Ona içirip denesek diyorum, demiþ.
Çalý böyle bir þeyi kabul etmeyeceðini haykýrmýþ:
– Olmaz! 
Semetey, ihtiyarýn yanýna yaklaþmýþ:
– Bu, senin annen mi? Ne kadar hasta ve çare-

siz görünüyor. Ýnsan annesini bu hâlde nasýl býrakýr? 
Büyücü topal ayaðýný sürüyerek Semetey'in

önüne geçmiþ. 
– Ýlâcý aldýn, elmasý ver, sonra da git.
Semetey kuþaðýndan elmasý çýkarmýþ. Ustaca

bir hareketle elmasý yere düþürmüþ. Düþürdükten
sonra bir de ayaðýyla itelemiþ ki uzaða gitsin diye.
Büyücü hemen dizlerinin üstüne çöküp elmasý ara-
maya koyulmuþ. Semetey fýrsatý kaçýrmamýþ. Ya-
tan ihtiyar kadýnýn dudaklarýnýn arasýna, þiþedeki
bütün ilâcý boþaltmýþ. Sonra da fýsýldamýþ:

– Seni dýþarýda bekliyorum.
Yatakta hareketsiz yatan kadýnýn kendini du-

yup duymadýðýndan emin deðilmiþ, ama baþka ça-
resi de yokmuþ. Uzun aramadan sonra elmasý ele
geçiren Çalý hýrlamýþ:
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– Sersem çocuk, böyle kýymetli bir elmasý nasýl
düþürürsün? Hadi artýk çýk evimden.

Ýþini bitiren Semetey:
– Zaten yalvarsan da durmam senin kötü ko-

kulu evinde. 
Arkasýndan, "çat!" diye kapanan kapýya aldýr-

madan, yürümüþ. Biraz ilerde, uygun bir köþe bul-
muþ ve beklemeye baþlamýþ. 

Semetey'in çok kýymetli elmasý verip aldýðý
ilâcý, annesine içirdiðini fark etmeyen Çalý, yatma-
ya karar vermiþ. Elmasý mahzenin üstündeki delik-
ten içeri býrakmýþ. Aldýðý bütün deðerli taþlarý el-
ma büyüklüðündeki delikten mahzene atýyor, har-
camayý aklýnýn ucundan geçirmiyormuþ.

Saatler ilerlemiþ. Vakit gece yarýsýný geçmiþ,
Çalýnýn annesi yavaþ yavaþ gözlerini açmýþ. Kendi-
ni çok iyi hissediyormuþ. Önce parmaklarýný kýpýr-
datmýþ, ardýndan kolunu kaldýrmýþ. Hareket ede-
biliyormuþ. O kadar sevinmiþ ki gözlerinden yaþlar
süzülmüþ. Sevinç gözyaþlarýymýþ bunlar. Oðlu Bü-
yücü Çalý, kendi odasýnda uyuyormuþ. Horultusu
odasýnýn kapýsýný sarsýyormuþ neredeyse. 

Yaþlý kadýn yavaþça yerinden kalkmýþ. Yýllarca
yürüyememiþ biri için, attýðý ilk adým, dünyanýn en
güzel þeyiymiþ. Ýkinci adým, derken baþlamýþ yürü-
meye. Sevicinden haykýrmamak için elleriyle kendi
aðzýný kapatmak zorunda kalmýþ. Odanýn içinde bi-
raz gezindikten sonra aklýna Semetey gelmiþ. 
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“O delikanlý beni dýþarýda bekleyecekti.” demiþ
kendi kendine.

Kendine böylesi iyilik yapan birinin arzusunu
gerçekleþtirmeliymiþ. Eski tahtalarý gýcýrdatmama-
ya çalýþarak kapýyý açmýþ, dýþarý çýkmýþ. Mis gibi
havayý içine çekmiþ. "Ýnsanýn birkaç adým atabil-
mesi, temiz havayý ciðerlerine çekebilmesi meðer
ne güzel þeymiþ de ben kýymetini bilememiþim."
diye düþünmüþ. 

"Allah'ým senin verdiðin nimetlerin kýymetini
hiç bilememiþim, beni affet Allah'ým." demiþ.

Sonra yürümüþ. Ne yana gideceðini bilemedi-
ði için durmuþ. Bu sýrada karanlýklar içinden Se-
metey'in sesini duymuþ:

– Bu tarafa gelin, buradayým. 
Kendine þifalý ilâcý içiren delikanlýnýn sesini

unutmasý mümkün müymüþ? Hemen sesin geldi-
ði yöne doðru yürümeye baþlamýþ. Semetey:

– Bu bir mucize. Ýyileþtiðinize çok sevindim.
Yaþlý kadýn:
– Hele ben ne kadar sevindiðimi anlatamam.

Bunu sadece Allah bilir. Yýllardýr iyileþmeyi bekli-
yor ve dua ediyordum, demiþ. 

– Allah dilerse olmayacak bir þey yoktur.
Yaþlý Kadýn:
– Peki ama sen kimsin, neden bana iyilik yap-

týn, diye sormaktan kendini alamamýþ.
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Semetey baþýndan geçenleri kýsaca anlattýktan
sonra:

– Saraya benimle birlikte gelip Vezir Harp'ýn
suçlarýna þahitlik etmeniz lâzým. Böylece kötüler
cezasýný bulacak, bizler de rahat bir nefes alacaðýz.

Yaþlý kadýn hayret içindeymiþ:
– Evlâdým, ben de önce Allah'tan þifa istiyor,

sonra da Çalý ve Harp'ýn kötülüklerini hükümdara
anlatmayý diliyordum. Ýþe bak. Birinci dileðim
gerçekleþti ve iyileþtim. Þimdi sýra ikincisinde.

Semetey’in bu sözler karþýsýnda içi rahatlamýþ:
– Buna sevindim, yardým etmek istemezsiniz,

diye endiþeleniyordum.
Bir anda gençleþmiþ gibi davranan yaþlý kadýn:
– Asla öyle düþünme, ben bugünü bekliyor-

dum, diye cevap vermiþ.
Vakit kaybetmeden yola düþmüþler. Ara so-

kaklardan geçmiþler. Karanlýk köþelerden, ýþýk sý-
zan evlerin önlerinden yürümüþler. Sonunda saray
görünmüþ. 
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HARP ÝÞBAÞINDA

Vezir Harp, dün geceden bu yana odasýndan
çýkmamýþ, kendini takip ettiðini anladýðý askerle-
rin gitmelerini beklemiþ. "Ama bu gece bir þeyler
yapmalý, Billuray iyileþmeden önce harekete geç-
meli." diye düþünmüþ. 

Odanýn içinde bir aþaðý bir yukarý yürüyor, bir
an önce bir þeyler yapmalýyým, diye kývranýyormuþ. 

Birden aklýna geliveren fikirle yerinden zýpla-
mýþ. "Padiþahýn, zamanýn çoðunu kendi odasýnda
deðil, hasta kýzýnýn yanýnda geçirdiðini nasýl da he-
saba katmadým." diye düþünmüþ. 

Kolayca hükümdarýn odasýna girebilirim. “Du-
rumdan emin olmak için önce Billuray Sultan'ý zi-
yaret etmeli.”diye düþünmüþ. 

Usulca odasýndan çýkmýþ. Meþalelerle aydýnlatý-
lan, taþ koridordan yürümüþ. Ses çýkarýp dikkat çek-
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memek için ayaklarýnýn ucuna basýyormuþ. Hüküm-
dar ailesine ait odalarýn bulunduðu koridor üst kat-
taymýþ. Harp, usul, usul merdivenleri týrmanmýþ. 

Harp'ýn kötü kalbi küt küt atýyormuþ. Billu-
ray'ýn yatak odasýnýn bulunduðu dairenin önündey-
miþ. Kapýnýn önünde nöbet tutan askerler oturduk-
larý yerde uykuya daldýklarý için iþi kolay olmuþ. Ýçe-
riye süzülmüþ. Tahmin ettiði gibiymiþ. Padiþah ve
hekim baþý, Billuray’ýn salonunda kitap okuyorlar-
mýþ. Vezir Harp kendisini göstermeden, geri dön-
müþ. Dýþarý çýkmýþ. Ellerini ovuþturuyor, kocaman
burnunun üstündeki siðiller kýpýr kýpýr ediyormuþ. 

Artýk padiþahýn dairesinin önündeymiþ. Bura-
daki nöbetçiler de oturduklarý yerde uyuyorlarmýþ.
Harp, nöbetçileri kontrol ettikten sonra harekete
geçmiþ. Kapýyý açarken elleri titremiþ. Çok tehli-
keli bir iþe girdiðinin farkýndaymýþ. Kýsa bir tered-
düt yaþamýþ. Ara sýra içinde beliren piþmanlýk ge-
ne belirmiþ. Ýçinden bir ses: "Padiþahý öldürünce
mutlu olacak mýsýn?" diye soruyormuþ. 

Bu ses, bu soru, Vezir Harp'ý çok huzursuz et-
miþ. Ýçindeki sese çok kýzmýþ. Hatta kendi kendi-
ne söylenmiþ: "Kes sesini. Mutlu olacaðým tabi.
Tahta oturunca mutlu olunmaz mý?" demiþ.

Çok uzun yýllar önce ölen babaannesinin bir
sözünü hatýrlatmýþ vicdaný: "Ýnsan ne yaparsa ken-
dine yapar." dermiþ babaannesi.
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– Kes sesini dedim sana, diye baðýrmýþ Harp.
Sonra elleriyle aðzýný kapatmýþ. Bir duyan olmuþ
mudur diye durup etrafý dinlemiþ. 

Vezir Harp’ýn keyfini kaçýrýp, huzursuz eden
bu ses, her insanýn içinde bulunan vicdanýn sesiy-
miþ. Vicdanýnýn sesini dinleyenler kötülük yap-
maktan korunurmuþ. Çünkü Allah her insanýn
kalbine, vicdan denilen manevi gücü koymuþ, ta ki
insan kendini kontrol edebilsin. Vicdanýn yardý-
mýyla iyiyi kötüyü tartabilsin. Ama maalesef kötü-
ler, vicdanlarýný ya susturur yada hiç duymazlar-
mýþ. Týpký Vezir Harp gibi susturmak için ellerin-
den geleni yaparlarmýþ. 

Vezir Harp padiþahýn dairesine girmiþ. Belinde-
ki kuþaða soktuðu zehir þiþesini çýkarmýþ. Elleri o
kadar titriyormuþ ki þiþe yere düþmüþ. "Þangýrt" di-
ye sesler çýkartýp týkýr týkýr karyolanýn altýna yuvar-
lanmýþ. Vezir Harp ne yapacaðýný þaþýrmýþ. Hemen
kaçmalý mý yoksa þiþeyi arayýp bulmalý mýymýþ?

– Þiþeyi bulmalýyým, diye sýzlanmýþ bile. 
Þiþeyi mutlaka bulmalýymýþ, eðer þiþeyi baþka-

larý bulursa durum çok fena olurmuþ. Öyle ya pa-
diþahýn yataðýnýn altýnda bir zehir þiþesinin olmasý,
sarayda yaþayan herkese, özellikle de kendisene
þüpheyle bakýlmasýna sebep olmuþ. 

Dizlerinin üstüne çökmüþ. Oda fazla aydýnlýk ol-
madýðý için etrafý görmesi zor oluyormuþ. Elini uzat-
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mýþ, el yordamýyla þiþeyi bulmaya çalýþmýþ. Epey uð-
raþmýþ fakat þiþeye ulaþamýyormuþ. Zaman geçiyor,
dizlerinin üstünde emekleyen Harp þiþeyi bir türlü
bulamýyormuþ. Korkusu, endiþesi artmaya baþlamýþ.
Tam þiþeye dokunmuþ ki dýþarýdan gelen seslerle yü-
reði aðzýna gelmiþ. Hükümdar ve hekimbaþýnýn ses-
leri gittikçe yaklaþýyormuþ. Vezir Harp hemen yata-
ðýn altýna girmeye karar vermiþ. Vermiþ vermesine
ama kamburu yüksek olduðu için yataðýn altýna sýða-
mamýþ. Kendini o kadar zorlamýþ ki caný çok yanmýþ.
Sonunda karyolanýn altýna girmeyi baþarmýþ, lâkin
kamburundan süzülen kanlarýn farkýnda deðilmiþ:

– Birkaç saat uyku yeterli olacaktýr. Önce ben
uyurum, sonra sen uyursun, diyormuþ padiþah.

Hekimbaþý:
– Ýsabet olur, hünkârým. Yarýn çok iþiniz ola-

cak, biraz uyumak iyi gelir.
Hükümdar, odasýnýn önünde uyuyan askerleri

uyandýrmýþ:
– Kalkýn, bakalým. Size vereceðim cezayý yarýn

düþüneceðim. Yalnýz unutmayýn, siz burada bir in-
saný deðil, bir ülkenin huzur ve mutluluðunu ko-
ruyorsunuz. Nöbet tutan asker uyumaz.

Padiþahýn ne dediðini çok iyi anlayan askerler o
kadar mahcup olmuþlar ki baþka cezaya gerek bile
kalmamýþ. Hekimbaþý:
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– Hayýrlý uykular efendim, Allah rahatlýk versin,
deyip tekrar Billuray Sultanýn dairesine yönelmiþ.

Padiþah odasýna girip kapýyý kapatmýþ. Saatler-
dir uykusuz ve üzgün olmasýna raðmen uykusu
yokmuþ. Gene de yatýp biraz istirahat etmesi ge-
rektiðinin farkýndaymýþ. Yataðýna oturup hiç ih-
mal etmediði duasýný etmiþ:

– Allah'ým, kýzýmýn saðlýðýný koru. Ülkemin
huzur ve mutluluðunu bozacak her türlü tehlike-
den sana sýðýnýyoruz. Dualarýmýzý kabul buyur.
Amin.

Yataðýna uzanmýþ. Geçmiþ günleri hatýrlamýþ.
Babasýný, ikiz kardeþini düþünmüþ. Ýkisini de çok
özlediðini fark etmiþ. Babacýðýnýn yaptýðý fe-
dakârlýðý unutmasý mümkün deðilmiþ. 

"Yýllar geçtikçe, babamýn söylediklerini daha
iyi anlýyorum. Hele bu zor günlerimde sevdiðim
insanlara daha fazla ihtiyaç duyuyorum." demiþ
kendi kendine.

– Ah babacýðým, eðer yaþýyorsan seni bir kere
daha görmeyi ne çok isterdim, diye mýrýldanmýþ.
Sonra uykunun tatlý kollarýna býrakmýþ kendini. 

Bütün gücüyle kamburunu sýðýþtýrdýðý karyo-
lanýn demirleri, Vezir Harp’ýn kamburuna battýkça
batýyor, caný daha da çok yanýyormuþ. Ses çýkar-
mamak için ýsýrdýðý dudaklarý da yaralanmýþ, kana-
maya baþlamýþ. 
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Hükümdarýn uykuya daldýðýna emin olunca,
yavaþ, yavaþ karyolanýn altýndan çýkmýþ. Zehir þi-
þesi avuçlarýnýn arasýndaymýþ. Çektiði bütün acýla-
ra raðmen yapmayý istediði þeyden vazgeçmeyi dü-
þünmüyormuþ. Su sürahisinin olduðu sehpaya yak-
laþmýþ. Oda hafif karanlýkmýþ. Duvara yansýyan
gölgesinden kendisi de korkmuþ. Sýçrayýnca arka-
sýndaki komedine çarpmýþ. Az kalsýn, büyük bir
gürültüyle düþecekmiþ. Son anda dengesini düzelt-
miþ ve þiþenin yarýsýný sürahinin içine boþaltmýþ. Þi-
þenin týpasýný takýp belindeki kuþaða yerleþtirmiþ. 

Geriye bir mesele kalýyormuþ. Padiþah nöbetçi-
leri uyandýrdýðý için, kapýdan çýkmasý mümkün de-
ðilmiþ. Odanýn en karanlýk köþesine sinmiþ, dü-
þünmeye baþlamýþ. Sabaha kadar bekleyip, padi-
þahtan sonra odadan çýksa gene olmazmýþ. Çünkü
az sonra yeni nöbetçiler gelecek, durum deðiþme-
yecekmiþ. "Kapýdan çýkamayacaðýma göre, pence-
reden çýkmalýyým." demiþ kendi kendine. Pencere-
ye yönelmiþ. Bulunduðu oda, ikinci katta olduðu
için inmesi çok zor olacakmýþ. Baþka çaresi de yok-
muþ. Vicdaný yeniden fýsýldamýþ: "Bu gidiþle padi-
þah deðil, sen öleceksin. Hem de boþu boþuna." di-
yormuþ, vicdaný.

Vezir Harp kanlar süzülen dudaklarýnýn arasýn-
dan fýsýldamýþ:

– Kes sesini. 
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Pencerenin kocaman kanatlarýndan birini ya-
vaþça açmýþ. Baþýný uzatýp aþaðýya bakmýþ. Pence-
renin altýnda küçük aðaççýklar ve çimenler varmýþ.
"Baþka çarem yok." diye ikna etmeye çalýþmýþ ken-
dini. Ve fazla düþünmeden gövdesini boþluða bý-
rakmýþ. "Pof" diye bir ses yükselmiþ otlarýn arasýn-
dan. Vezir Harp zaten yaralý olan kamburunun üs-
tüne düþmüþ. Bayýlmýþ. Gecenin bir yarýsý otlarýn
arasýnda kendi yaptýklarýnýn acýsýný çeken zavallý
bir insan yatýyormuþ. Oysa zaten sarayda yaþýyor,
dilediðini yiyor içiyor, rahat içinde bulunuyormuþ.
Ama kanaatkâr olmadýðý için her þeyini kaybet-
mek üzereymiþ.

Sabah olmasýna yakýn gözlerini açtýðýnda he-
men yerinden fýrlamýþ. Her yeri çok acýyormuþ.
Hemen buradan uzaklaþmalýymýþ. Dudaklarý yara-
lý, üstü baþý daðýlmýþ, ayaðý burkulmuþ, kamburu
ezik hâldeymiþ. Sarayýn koridorlarýnda karþýlaþtýðý
birkaç hizmetçiyi azarlamýþ. Odasýna girdiðinde
derin bir nefes alýp kendini yataðýna atmýþ. Padiþa-
hýn suyuna zehiri karýþtýrmayý baþardýðýný hatýrla-
yýnca sevinmiþ. Suratýna pis bir sýrýtma yayýlmýþ.
"Çok uðraþtým, ama baþardým." diyebilmiþ. 

Elini kuþaðýna atmýþ. Zehir þiþesini üstünde ta-
þýmamalýymýþ. "Çýkarýp uygun bir yere saklamam
lazým." diye düþünmüþ. O da ne? Þiþe yokmuþ. 

– Pencereden atlarken düþürmüþ olmalýyým,
diye mýrýldanmýþ. 
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Yüzünü ekþitmiþ. Gene bir sürü kötü söz söy-
lemiþ kendi kendine. Fakat o kadar aðrýsý varmýþ ki
þu an yapabileceði bir þey yokmuþ. Hizmetçisini
çaðýrmýþ. Yaralarýna merhem, sürdürmüþ. Bundan
kimseye bahsetmemesi için emir vermiþ. 

Aslýnda Vezir Harp'le ve yaptýklarýyla pek ilgi-
lenmeyen hizmetçi bu duruma pek þaþmýþ. Hiz-
metçi: "Savaþa katýlmýþtan beter bir þekilde bu
adam nerede, nasýl yaralanmýþ olabilir ki?" diye
sormadan edememiþ.

– Efendim, size ne oldu böyle? 
Canýnýn acýsýndan iki kat öfkeli hâldeki vezir,

hizmetçiyi öyle bir kovmuþ ki zavallý hizmetçi ar-
dýna bakmadan kaçmýþ. Vezir tekrar yataðýna yatýp
gözlerini yummuþ.
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SARAYA GELÝÞ

Vezirin iþini bitirip, odasýna döndüðü saatlerde,
Semetey ve yaþlý kadýn, sarayýn giriþine gelmiþler,
seslerini duyurabilmek için kocaman kapýyý yum-
rukluyorlarmýþ. 

– Açýn, çok önemli, hey kimse yok mu, diye
baðýrýyorlarmýþ. 

Neredeyse sabah olacakmýþ. Þafak söküyor,
uzaklarda horoz sesleri duyuluyormuþ. Ýnsanlarýn
haberi olmasa da, iyilik olsun kötülük olsun yapý-
lan her iþten ve her þeyden, Allah'ýn haberi var."
demiþler. 

Sonunda nöbetçiler görünmüþ."Bu saatte, sa-
ray kapýsýnýn önünde kimler baðrýþýyor?" diye bir
sürü asker çýkagelmiþ. 

– Siz kimsiniz, ne istiyorsunuz, sarayýn önünde
böyle gürültü koparmaktan utanmýyor musunuz,
diye seslenmiþ nöbetçilerden birisi.
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Semetey:
– Hemen açmalýsýnýz, hükümdarýmýzýn hayatý

tehlikede, diye cevap vermiþ.
Semetey'in sözlerini ciddiye almýþ askerler. He-

men içlerinden birisi, Komutan Halit'e haber ver-
mek için koþmuþ. Diðeri:

– Tamam, bekleyin, þimdi komutan gelir.
Çok geçmemiþ. Nöbetçi asker, yanýnda komu-

tan Halit'le beraber görünmüþ. Sabahlarý erken
kalkan Halit zaten uyanýkmýþ. Bu yüzden gelmesi
uzun sürmemiþ. Nöbetçilere emir vermiþ:

– Açýn kapýyý!
Aðýr aðýr açýlan kapýdan çýkýp Semetey'in kar-

þýsýna geçmiþ. Semetey'i görünce birden irkilmiþ.
Karþýsýnda padiþahýn gençlik hâli varmýþ sanki. Se-
meteyin babasýyla amcasý ikiz olduðu için birbirle-
rine týpatýp benzerlermiþ. Semetey, babasýna ben-
zediði için amcasýna da benziyormuþ hâliyle. Ko-
mutan Halit þaþkýnlýðýný yenmeye çalýþmýþ:

– Siz kimsiniz, ne istiyorsunuz?
Semetey :
– Bizim kim olduðumuz önemli deðil, hüküm-

darýn hayatý tehlikede. Odasýndaki suyu zehirlemiþ
olabilirler. Hemen yetiþip içmesine engel olmalýyýz.

Komutan Halit yerinden zýplamýþ. Son zaman-
larda olanlara bakýlýrsa, bu genç doðru söylüyor
olabilir, diye düþünmüþ. Nöbetçilere emir vermiþ:
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– Bu delikanlý ile yaþlý kadýný içeri alýn. Ben
dönünceye kadar misafir edin, demiþ. Oradan ko-
þarak ayrýlmýþ. 

Hemen padiþahýn odasýna ulaþmalýymýþ. Padi-
þah erken uyanýr, sabah namazýný kýlar duasýný ya-
pýp kitap okurmuþ odasýnda. Suyu içmiþ bile olabi-
lirmiþ. Komutan Halit, padiþahý için dualar ederek
geçmiþ koridorlarý. Padiþahýn odasýnýn önüne ge-
lince kapýdaki nöbetçilerden birini, Baþvezir'i ça-
ðýrmasý için göndermiþ. Sonra padiþahýn kapýsýný
telâþla týklatmýþ. "Tak tak tak!" içeriden ses gelmi-
yormuþ. Tekrar vurmuþ, "Tak tak tak!" az sonra ses
gelmiþ:

– Girin, diyormuþ padiþah.
Komutan Halit'in kocaman göðsü körük gibi

inip kalkýyormuþ. Padiþahýn sesini duyunca rahat
bir nefes almýþ. Endiþeden yüzü kýpkýrmýzý olan
komutan Halit içeri girmiþ. Padiþah yataðýnda
oturuyormuþ. Komutaný görünce gülümsemiþ:

– Hayýrdýr komutan, padiþah sabah namazýný
duasýný geciktirdi, diye sarayý ayaða kaldýrmaya mý
karar verdin?

Komutan Halit, hükümdarýn þakalarýna alý-
þýkmýþ. Meðer padiþah gece çok geç yattýðý için he-
nüz uyanýyormuþ. Ayný anda komutan Halit gelip
kapýsýný çalmýþ. Komutan baþýný önüne eðmiþ:

– Padiþahým, bir delikanlý ile yaþlý kadýn sara-
yýn kapýsýna gelmiþler, sizin hayatýnýzýn tehlikede
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olduðunu söylüyorlar. Her ihtimale karþý kontrol
edeyim, dedim.

Padiþah yataðýndan çýkmýþ. Artýk bu olaylarýn
çözülme zamanýnýn geldiðini düþünüyormuþ. 

– Pekâla ben hazýrlanýrken sen de gidip o ka-
dýnla delikanlýyý ziyaretçi salonuna getir, görüþ-
mek istiyorum, demiþ.

Komutan Halit:
– Efendim, suyunuzu alabilir miyim? 
Padiþah:
– Çok mu susadýn Halit, derken gülümsüyor-

muþ. 
– Hayýr efendim. Mesele þu ki suyunuzda zehir

olduðunu söylüyorlar. Olay açýða çýkana kadar ya-
nýmda olmasýný istiyorum, demiþ Komutan Halit.
Sürahiyi kucakladýðý gibi odadan çýkmýþ. 

Padiþah bir yandan giyiniyor, diðer yandan dü-
þünüyormuþ. "Bütün bu olanlarýn bir açýklamasý
olmalý." demiþ. Hazýrlanýp odasýndan çýkmýþ. Ziya-
retçilerle görüþtüðü salona geçmiþ. Nöbetçilere
emir vermiþ:

– Delikanlý ile kadýna içecek bir þeyler ikram
edin.

Padiþah, nöbetçilerin arasýnda oturan Semetey'i
görünce az kalsýn düþecekmiþ. Rengi sararmýþ. "Bu
delikanlý da kim böyle?" demiþ þaþkýnlýkla. Ne ka-
dar da kardeþime benziyor, diye düþünmüþ. 
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Semetey de padiþahý görünce çok heyecanlan-
mýþ. Karþýsýndaki babasýnýn kardeþiymiþ. "Ýnsanýn
uzun yýllar sonra, bir akrabasýný ilk defa görmesi
garip bir duygu." diye geçirmiþ içinden. 

Hükümdar, Semetey ile yaþlý kadýna dikkatle
bakýyormuþ. Bu sýrada Baþvezir de çýkagelmiþ. Pa-
diþahýn sesi güven veriyormuþ:

– Sen kimsin delikanlý? 
Semetey ne cevap vereceðini bilememiþ. "Ben

sizin yeðeninizim." diyemezmiþ. "Dedeme sorma-
dan kimliðini açýklamam doðru olmaz. " diye dü-
þünmüþ. Baþýný önüne eðmiþ: 

– Halktan biriyim efendim, hamallýk yaparým.
– Suyun zehirli olduðunu nereden biliyorsu-

nuz, diye sormuþ padiþah.
Yaþlý kadýn atýlmýþ:
– Padiþahýmýz, efendimiz, Vezir Harp, oðlum

büyücü Çalý'dan zehiri alýrken ben gördüm. Vezir
Harp, zaten uzun zamandýr size kötülük yapmak
için oðlumla iþbirliði yapýyordu.

Hükümdar, her þeyi iyice anlamak için sakin
sakin sormaya devam etmiþ:

– Peki ama, madem uzun zamandýr oðlun plân
yapýyor, neden þimdi geldin? 

– Ben felçliydim efendim, Allah'ýn izniyle iyile-
þir iyileþmez size geldim. Ýyileþmeme bu delikanlý
vesile oldu, demiþ yaþlý kadýn. 
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Sorulacak o kadar çok soru varmýþ ki. Ama Ve-
zir Harp iþinin bir an önce çözülmesi gerekiyor-
muþ. Padiþah, Baþvezir’e dönmüþ:

– Vezir Harp hakkýnda siz ne diyorsunuz? 
Baþvezir, Vezir Harp’ýn peþine taktýðý askerle-

rin anlattýklarýný padiþaha aktarmýþ. Komutan Ha-
lit, Vezir Harp'a çok öfkelenmiþ:

– Padiþahým, izniniz olursa veziri çaðýrýp, sizin
suyunuzdan ikram edelim. Layýðýný bulmuþ olur.
O zaman suçlu olup olmadýðýný kolayca anlarýz.

Baþvezir Aziz, Komutan Halit'i onaylamýþ:
– Evet, hünkârým. Yeteri kadar þahidimiz olsa

da, vezirin suçunu itiraf ettirmenin en iyi yolu bu
olabilir.

Hükümdar biraz düþünmüþ. Sonra emir vermiþ:
– Vezir Harp'ý çaðýrýn!
Hükümdar Semetey'e dönmüþ. Fakir giyiniþli fa-

kat asil yüzlü bu delikanlý padiþaha, babasýný ve ikiz
kardeþini hatýrlatýyormuþ. Semetey kendisine dik-
katle bakan padiþaha gülümsemiþ. Az sonra içeri gi-
ren Vezir Harp, herkesin aðzýný açýk býrakmýþ. Savaþ-
tan çýkmýþ gibi görünüyormuþ. Kamburu þiþmiþ, zor
yürüyor, dudaklarý yara bere içinde, gözleri kan ça-
naðý gibi görünüyormuþ. Padiþah veziri görünce:

– Ne o Harp, bizden habersiz savaþa mý gittin? 
Vezir Harp zoraki gülümsemeye çalýþmýþ. He-

men yalan söylemiþ:
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– Merdivenden düþtüm efendim. Yaþlýlýk iþte. 
Fakat Vezir Harp’ýn rengi Semetey’i görünce

deðiþmiþ. "Billuray'a pazarý gezdiren delikanlýnýn
burada ne iþi olabilir?" diye sormuþ kendi kendine.
Vezirin Semetey’i görünce sararmasý padiþahýn gö-
zünden kaçmamýþ. Padiþah:

– Bu delikanlý ile Büyücü Çalý'nýn annesi sabah
ziyaretimize gelmiþler. Odamdaki suyu sana ikram
etmem konusunda beni ikna ettiler. Ne dersin? Ýk-
ramýmý kabul edecek misin?

Vezirin baþýndan aþaðý kaynar sular dökülür gi-
bi olmuþ. Dizleri titremiþ. Yolun sonuna geldiðini
düþünmüþ. Her þeyini kaybettiðini anlamýþ. Elin-
dekilerle yetinseymiþ, bu gün burada, bir sürü in-
sanýn karþýsýnda bu hâle düþmeyecekmiþ. Oysa
þimdi saraydan atýlacak ya idam edilecek yada
ömür boyu hapis cezasýna çarptýrýlacakmýþ. 

"Suyu içsem de içmesem de mahvoldum. Artýk
hiçbir yalan beni kurtaramaz. Piþman olup, hata-
mý düzeltme þansým kalmadý." diye düþünmüþ.
Ýþin kötüsü piþmanlýk gibi bir duygudan nefret
ediyormuþ  her zaman. Oysa insan nefes alýp ver-
diði müddetçe piþman olup kendini düzeltme þan-
sý olabilirmiþ. Vicdaný son kez konuþmuþ: "Kendin
ettin kendin buldun." 

Vezir yenilgiden kaynaklanan öfkeyle, son ve
en büyük hatasýný yapmýþ. Hâlbuki özür dilese az
bir cezayla kurtulabilirmiþ. Ama kendini beðen-
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miþliði ve kibiri yüzünden hatasýný itiraf etmeye
yanaþmamýþ. Hükümdara öfkeyle gülümsemiþ:

– Padiþahým, ikramýnýz baþým üstünedir. Seve
seve içerim.

Onun bu sözleri herkesi þaþýrtmýþ. "Belki de
suçsuzdu." diye düþünmüþler. Ama kendisine uza-
týlan suyu içer içmez yere yýðýlan veziri görünce ya-
nýldýklarýný anlamýþlar. 

Baþvezir, üzüntüyle baþýný sallamýþ:
– Hatalarla çizilen hiçbir yol insaný mutluluða

götürmez, diye mýrýldanmýþ. 
Yerde cansýz yatan vezir herkesi üzmüþ. Hü-

kümdar: "Hak etse bile hiçbir insanýn bu hâle düþ-
mesini istemem. En dönülmeyecek gibi görünen
hatalardan bile çok kolay bir dönüþ yolu varmýþ as-
lýnda. Allah'tan affedilmeyi istemek insana yaký-
þan, ucuz olduðu kadar güzel bir yolmuþ. Keþke
vezir de bunu anlayabilseymiþ!" diye düþünmüþ. 

Birkaç dakika içinde geliþen olaylar karþýsýnda
herkes þaþkýnmýþ. Hükümdar yerdeki ölüyü kaldýr-
malarýný emretmiþ. Sonra Çalý’nýn annesine dönmüþ:

– Ee anlat bakalým bildiklerini. 
Yaþlý kadýn son zamanlarda þahit olduðu her

þeyi anlatmýþ. Padiþahýn odasýna býrakýlan yýlaný,
çorbasýna konulan zehiri ve Billuray’a yapýlan bü-
yüyü tek tek açýklamýþ. 

Hükümdar düþünmüþ, düþünmüþ. Semetey'e
dönmüþ:
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– Delikanlý sen bu kadýný nereden tanýyorsun? 
Semetey ne cevap vermesi gerektiðine karar

verememiþ. Örümcekten, örümcek tünelinden, de-
desinden söz etmesi gerekiyormuþ; ama doðru
olup olmayacaðýný bilmiyormuþ. 

– Padiþahým, izin verirseniz daha sonra açýkla-
mak istiyorum.

Padiþah sabýrlýymýþ. 
–Pekâlâ, ama daha iþin bitmedi. Askerlerle be-

raber Büyücü Çalý’yý alýp buraya getirin, demiþ.
Semetey itiraz etmemiþ. Yanýna verilen birkaç as-

kerle birlikte Büyücü Çalý’nýn evine gitmiþler. Anne-
sini yataðýnda göremeyen Çalý evin içinde dört dönüp
annesini arýyormuþ. Birden kapý çalýnmýþ. "Tak tak
tak!" Çalý'nýn kapkara yüzü korkudan iyice kararmýþ.

– Büyücü, devletin askerlerine kapýyý aç, diye
seslenmiþ askerler. 

Büyücü, baþka çaresinin olmadýðýný biliyor-
muþ. Kapýyý açmýþ. Askerler, büyücüyü kýskývrak
yakalamýþlar. Büyücü, Semetey'i tanýmýþ:

– Demek beni þikâyet ettin sersem çocuk, diye
baðýrmýþ. 

Semetey:
– Vezir Harp, kendi tuzaðýna düþtü. Þimdi sýra

sende, demiþ. 
Vezir Harp’ýn, akýbetini duyan büyücü topal

ayaðýna bakmadan kaçmaya kalkýþmýþ. Ama nafi-
le. Askerler onu sýmsýký baðlamýþlar. 
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– Bütün o haksýz kazandýðýn altýnlar gümüþler
nerede, demiþ Semerey. 

– Beni yakaladýnýz ama onlarý bulamazsýnýz.
Ne yaparsanýz yapýn bulamazsýnýz, bulsanýz bile
iþinize yaramaz, ölürsünüz, diye haykýrmýþ Çalý.

Semetey odayý araþtýrýrken, yataðýn altýnda bir
kapak fark etmiþ. Hemen yataðý kenara çekip ka-
paðý kaldýrmýþ. Büyücünün topladýðý altýnlarý bu-
lup halka daðýtýlmasýný saðlamak istiyormuþ. Ha-
zineyi bulup saraya verecek, Billuray'ý görecek on-
dan sonra kulübeciðine dönecekmiþ. 

Hafif karanlýk mahzene kolayca inmiþ. Altýnlar
buralarda bir yerlerde olmalýymýþ. Fakat karanlýk-
lar arasýnda tahmin etmediði bir kýpýrtý varmýþ. Bu
büyücünün yýlanýndan baþkasý deðilmiþ. Yýlan Se-
metey’e doðru kaymaya baþlamýþ. Ama tahmin
edilmeyecek bir þey olmuþ. Yýlan Semetey'in ya-
nýndan geçip duvardaki bir deliðe girmiþ kaybol-
muþ. Bu sýrada örümceðin sesi duyulmuþ:

– Eh sonunda geldin, demiþ örümcek.
Semetey bu sesi duyduðuna sevinmiþ. 
– Beni büyücü Çalý'nýn evine kadar getirip or-

tadan kayboldun, demiþ Semetey. 
– Ortadan kaybolmadým. Eve girip seni bekle-

dim, iþte sen de geldin, demiþ örümcek. 
Sonra sormuþ:
– Delikanlý, hazineyi niçin istiyorsun? 
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Semetey:
– Ýhtiyacý olanlar için.
Örümcek hýþýr hýþýr konuþuyormuþ:
– Delikanlý, altýnlarý niçin istediðini bir kere

daha söyle. Ama yüksek sesle.
Semetey bu iþten bir þey anlamamýþ, ama gene

de örümceðin dediðini yapmýþ.
– Ýhtiyacý olanlar için, demiþ yüksek sesle. 
Az sonra gýldýr, gýldýr bir ses duyulmuþ. Deðirmen

taþýnýn dönmesine benziyormuþ. Sonra topraklar dökü-
lüp tozlar uçuþmuþ. Mahzen duvarýndaki kocaman ka-
yanýn biri yerinden çýkmýþ. Bunu yapan, içeri giren yý-
lanmýþ. Semetey'e hazine odasýnýn kapýsýný açan oymuþ.
Semetey açýlan oyuktan içeri baktýðýnda gözleri kamaþ-
mýþ. Ýçeride yýðýn yýðýn altýn ve mücevherler varmýþ:

– Ne kadar çok altýn var, demiþ Semetey. 
– Evet, insanýn baþýný döndürür; ancak Al-

lah'tan korkanlar bu hazineye el uzatmaz, demiþ
Örümcek.

Semetey kanaatkârmýþ. Bir tanesine bile elini
uzatmamýþ. Kendi kendine söylenmiþ: "Askerler
bu hazineyi saraya taþýsýnlar, padiþah halka uygun
þekilde daðýtýr."

Mahzenden çýkmaya karar vermiþ. Örümcek
demiþ ki:

– Delikanlý, son imtihaný da kazandýn. Eðer bir
tek altýna bile elini uzatsaydýn yýlan seni zehirleye-
cekti, demiþ.
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Semetey sormadan edememiþ:
– O zaman bu yýlan neden, büyücü Çalý’nýn

yanýndaydý? 
– Delikanlý, büyücü Çalý’nýn yanýndaydý; evet

ama, altýnlarý ondan korumak için buradaydý. Dik-
kat ettiysen Çalý pek fakirdi. Çünkü haram yollar-
dan kazandýðý altýnlarý, elmaslarý hiç kullanamadý.
Elini uzatmaya kalktýðý anda yýlan karþýsýna çýktý.
Yýlanýn görevi hazineyi korumaktý. Büyücü zaten
açgözlü olduðu için harcamayý pek düþünmedi.
Eðer sen, cebine bir kaçýný atmaya kalksaydýn yý-
lan seni ýsýrýp hazinenin kapýsýný kapatýrdý. Oysa
sen, sana yakýþaný yaptýn. Yýlan da görevini bitir-
diði için çekip gitti. Artýk hazine senindir, demiþ. 

Semetey, yýlanýn Vezir Harp'ý ve büyücü Çalý’yý
engelleyebileceðini düþünerek sormuþ: 

– Ama bu kötülükleri engellemenin daha ko-
lay yollarý yok muydu?

Örümcek:
– Elbette vardýr. Þunu unutmamalýsýn. Ýyilik ve kö-

tülük iç içe bulunur. Bunlarý birbirinden ayýrmak insan-
larýn vazifesi ve imtihanýdýr. Kötülere de belli bir süre
verilir. Belki yaptýklarýndan vazgeçerler diye. O yüzden
yýlan kimseye bir þey yapmadý. Ama süreleri dolduðun-
da Allah, onlarýn oyunlarýný bozasýn diye seni yolladý. 

Bu cevap yeterliymiþ. Semetey, mahzenden
çýkmýþ. Askerler büyücüyü götürdükleri için evde
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kimse yokmuþ. Semetey bu pis kokulu evden çýkýp
sarayýn yolunu tutmuþ. Hemen hükümdarla gö-
rüþmek istediðini söylemiþ kapýdaki askerlere. As-
kerler de onu padiþahýn huzuruna çýkarmýþlar. Pa-
diþah Semetey’i görünce gülümsemiþ:

– Gel bakalým yiðit delikanlý.
Semetey padiþaha büyücünün mahzenindeki

hazineden bahsetmiþ. Fakir halka daðýtýlmasýný is-
tediðini de belirtmiþ. Padiþah hazineyi saraya taþý-
malarý için bir manga asker göndermiþ. Padiþah
delikanlýdan çok etkilenmiþ. Sormuþ:

– Delikanlý kendi hikâyeni anlatmadýn, ama
gene de söyle, benden ne dilersin?

Semetey kýzarmýþ, bozarmýþ, uzun süre sessiz
kalmýþ. Dudaklarý kurumuþ. Yutkunmuþ.

Padiþah askerlere emretmiþ:
– Delikanlýya su getirin.

Semetey kendine uzatýlan kaseyi kavradýðý an-
da padiþah donup kalmýþ. Semetey’in sað elindeki
yüzük babacýðýnýn yüzüðünün aynýsýymýþ. Hü-
kümdar hemen yerinden fýrlamýþ. Semetey'in yaný-
na gelmiþ. 

– Yüzüðüne bakabilir miyim, diye sorarken se-
si titriyormuþ. 

Semetey, yüzüðü, çýkarýp padiþaha uzatmýþ.
Padiþah yüzüðü evirip çevirmiþ. Evet, bu babasýnýn
yani padiþah Arif'in yüzüðüymüþ. Yüzüðün üstün-
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de padiþah tuðrasý varmýþ. Padiþah Semetey’e dik-
katlice bakmýþ, sormuþ:

– Bu yüzüðü nerden aldýn?
Semetey söylemek zorunda olduðunu biliyor-

muþ. Baþýný önüne eðmiþ:
– Dedemin yüzüðüdür. 
Hükümdar o kadar heyecanlanmýþ ki Baþvezir

tutmasaymýþ küt diye düþecekmiþ. 
– Deden mi? 
– Evet dedemin, demiþ Semetey. 
Semetey'in aklýnda Billuray varmýþ. Billuray'ý

görmesine padiþahýn izin vermeyeceðine karar ver-
miþ. Padiþahtan kýzýný görmek için izin isteyeme-
yecek kadar da utangaçmýþ. Çok üzgün bir þekilde
kulübeciðine dönmek için izin istemiþ:

– Padiþahým, kötüler yakalandýðýna göre, bana
müsaade ederseniz, evime döneyim.

Padiþah kendine gelir gibi olunca:
– Kötüler cezasýný buldu, ama bir o kadar

önemli bir þey daha var. Ýyilerin de mükafâtlarýný
almasý lazým. Kulübene seninle gelmeme izin ve-
rirsen, dedene senin gibi bir torunu olduðu için te-
þekkür etmek isterim.

Semetey:
– Bizim için þeref olur efendim.
Padiþah hemen hazýrlanmýþ. Yanýna sadece

Baþvezir’i almýþ ve yola çýkmýþlar. Padiþah, Seme-
tey gibi yürüyerek gitmek istiyormuþ kulübeye.
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Öyle de yapmýþlar. Padiþah, evler, sokaklar arasýn-
dan geçerken Allah'a þükrediyormuþ. Güzel bir ül-
kede güzel insanlarla bir arada olduðunu bir kere
daha anlamýþ.

Kulübeye vardýklarýnda Semetey, kapýyý týklatýp
kenara çekilmiþ. Semetey'in annesi açmýþ kapýyý. Se-
metey’i ve yanýndakileri görünce yüzü gülmüþ.

– Hoþ gelmiþsiniz, buyurun.
Padiþah içeri girip de babacýðýný ocak baþýnda

oturuyor görünce dizlerinin üstüne çökmüþ. Göz-
lerine yaþlar dolmuþ. Dizlerinin üstüne sürüne sü-
rüne babacýðýnýn yanýna varmýþ.

– Ah babacýðým, sizi ne kadar özledim, diye
hýçkýrmýþ. 

Baþvezir de tanýmýþ eski padiþahý. O da aðlý-
yormuþ. Semetey bir köþeye çekilmiþ gözlerindeki
yaþlarý silmekle meþgulmüþ.

– Hoþ geldin evlâdým, demiþ Arif dede.
Kulübedeki herkes iplik iplik gözyaþlarý döküp

aðlýyor, Allah'ýn ne denli büyük olduðunu bir kere
daha anlýyormuþ. 

– Kardeþim nerede, diye sormuþ padiþah.
Arif dede pamuk sakalýndan akan yaþlara aldýr-

mamýþ:
– Kardeþin esas memleketimize gitti evlâdým.
Babasýnýn yanýna oturan padiþah Semetey'i iþa-

ret etmiþ:
– Bu delikanlý, benim yeðenim yiðit çocuk. 
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Semetey hemen koþup amcasýnýn eline sarýl-
mýþ. Amca yeðen sarýlýp aðlaþmýþlar. Padiþah:

– Týpký kardeþime benziyor, diyebilmiþ.
Asel Haným’ýn ikram ettiði taze sütü içerlerken

bütün olan biteni konuþmuþlar.  
Söz çokmuþ. Söyle söyle bitmezmiþ. Dede, bir

kenara çekilmiþ boynu bükük oturan Semetey'e
bakarak konuþmuþ:

– Torunumun evlenme çaðý geldi. Þöyle iyice
bir kýz arýyorduk, kýsmet ayaðýyla çýkýp geldi. Bil-
luray kýzýmý tanýdýk çok sevdik. Evlâdým, iznin
olursa torunlarýmý evlendirmek isterim.

Padiþah bunu seve seve kabul etmiþ. Hatta þu-
nu eklemiþ:

– Ah babacýðým, ben de bir oðlum olmadý di-
yip üzülüp duruyordun. Oysa Allah bana yetiþmiþ,
aslan gibi bir oðul yolladý. Demek her þeyin bir za-
maný varmýþ. Kardeþime nasip olmayan tahtý oðlu-
na nasip etti. Bundan güzeli olur mu? 

– Allah en doðrusunu bilir, demiþ dede.
Semetey, sevincinden ne yapacaðýný bilememiþ.

Ýleride padiþah olacaðýna deðil, Billuray'ýna kavu-
þacaðýna seviniyormuþ daha çok. Allah'a ne kadar
þükretse az olacaðýnýn farkýndaymýþ. 

Hükümdar sormadan edememiþ:
– Madem ülkenize dönmüþtünüz neden saraya

gelmediniz babacýðým? Ömrünüzün son günlerin
de rahat etmek sizin hakkýnýzdý.
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Eski padiþah yani dede þu cevabý vermiþ:
– Ah oðul, bilmelisin ki, kulübeler sarayý des-

teklemezse saray kýsa zamanda kulübeye döner. Biz
sarayda deðildik, ama sizlerin duacýsý ve destekçisiy-
dik. Sen, sen ol, kulübelerde saraya dua edilip edil-
mediðiyle ilgilen. Eðer fakir insanlar, ülkenin yöne-
ticilerine beddua ediyorsa, felâket yakýn demektir.

Kulübecikteki herkes dedenin sözlerine hak
vermiþ. Hatta bir köþede, kimseye görünmeden
olan biteni seyreden örümcek bile baþýný sallamýþ.
Dedenin sözleri herkesin kulaðýna küpe olmuþ:

– Eðer insanýn kalbinde kanaat zenginliði yok-
sa sarayda da yaþasa, maðarada da yaþasa fark et-
me. O hep fakir, hep muhtaç ve en kötüsü hep
mutsuzdur.

Padiþah heyecanýndan, sevincinden durup du-
rup babacýðýnýn ak ellerinden öpüyormuþ. Dede
Semetey'in Billuray'ý görmeyi ne kadar çok istedi-
ðini biliyormuþ. Torununun sevincine sevinç kat-
mak istemiþ. Padiþaha dönmüþ:

– Oðul, Billuray'ýmýzýn hasta olduðunu söyle-
din. Semetey'ime izin ver, niþanlýsýna geçmiþ olsun
diyebilsin. Ha ne dersin?

Padiþah:
– Ýzin ne demek babacýðým, dilediði an Billu-

ray’ý görebilir.
Sonra da Baþvezir’i önden göndermiþ, Seme-

tey'in saraya rahatlýkla girmesini saðlamak için. 
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Semetey, sevinç ve mutluluktan az kalsýn avaz
avaz baðýracakmýþ. Padiþahýn, dedesinin, annesinin
ve Baþvezir’in kendine baktýklarýný görüp sakin ol-
maya çalýþmýþ. 

Dede utangaç torununa göz kýrpmýþ:
– Ee ne duruyorsun? Hadi niþanlýný ziyaret et. 
Dedesinin bu sözü üzerine Semetey’i kim tuta-

bilir? Fýrlayýp kalkmýþ. Kulübeden çýktýðý anda
koþmaya baþlamýþ. Sarayýn kapýsýna kadar koþmuþ.
Kapýdaki askerler Semetey'i tanýmýþlar. Baþvezir’in
talimatlarý doðrultusunda kapýyý açmýþ, Semetey'i
içeri buyur etmiþler. Sarayýn iç bahçesinden geçer-
ken kýrmýzý bir gül koparmýþ Semetey. Gülün sev-
gi demek, sevgili demek, seviyorum demek oldu-
ðunu biliyormuþ. 

Billuray’ýn odasýný bulmasý zor olmamýþ. Yine
Baþvezir’in görevlendirdiði bir hizmetçi Semetey'i
bekliyormuþ çünkü. Semetey odanýn kapýsýna ka-
dar kendini getiren hizmetçiye teþekkür etmiþ. Bu
arada kalbi yerinden fýrlayacak gibi olmuþ. Nasýl
olmasýn? Heyecanýn, mutluluðun bu kadarýna kal-
bim dayanmaz." diye düþünmüþ. Bir eliyle gülü,
diðer eliyle kalbini tutup dualar etmiþ. Allah'a te-
þekkürlerini sunmuþ. Sonra kapýyý çalmýþ. "Týk týk"
içeriden gelen ses Semetey'in özlediði sesmiþ:

– Girin, diyormuþ.
Semetey, açýlan kapýdan içeri girmiþ. Aydýnlýk
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bir salon çýkmýþ karþýsýna. Salonun tam ortasýnda,
kýrmýzý bir koltuðun üzerinde gülden güzel Billu-
ray oturuyormuþ. Solgun yanaklarý Semetey'i gö-
rünce pembeleþmiþ:

– Hoþ geldin, demiþ gülümseyerek.
Semetey. 
– Hoþ bulduk, diyerek uzatmýþ elindeki gülü. 
Ýki genç böylece kavuþmuþlar. Daha sonra ya-

pýlan bir düðünle evlenmiþler. Dede ve Semetey'in
annesi de saraya yerleþmiþ. Ama onlar kanaatkâr
olmaktan vazgeçmemiþler. Saray halký, ülke halký
için gece gündüz çalýþmýþlar.

Onlar dünyada bir murada ermiþler. Ahirette
de bin murat bulmayý ümit etmiþler. Çünkü ge-
rektiði zaman dünyanýn güzelliklerinden fe-
dakârlýk etmiþler. Allah'ý hiçbir iþinde unutmayan
insanlarý Allah, ne bu dünyada ne de ahirette
unutmazmýþ. 
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SÖZLÜK

aziz: Sevgide üstün tutulan, muazzez.

büyü: Tabiat kanunlarýna aykýrý sonuçlar elde et-
mek iddiasýnda olanlarýn baþvurduklarý gizli iþ-
lem ve davranýþlara verilen genel ad, afsun, sihir,
füsun, baðý.

çörek: Az yaðlý, bazen þekerli ve yumurtalý, gev-
rekçe bir hamur iþi.

ebedî: Sonsuz, ölümsüz.

hazine: Altýn, gümüþ, mücevher vb. deðerli eþya yýðý-
ný, büyük servet. Deðerli þeylerin saklandýðý yer.

hekim: Ýnsanlardaki hastalýklarý teþhis ve onlarý
ilaçlarla veya bazý araçlarla tedavi eden kimse,
doktor, tabip.

hýþýrtý: Ýnce cisimler hýþýrdarken çýkan ses, hýþýrda-
ma sesi.

hükümdar: Padiþah, kral, hakan gibi taht sahibi
devlet baþkaný.

kambur: Bel veya göðüs kemiðinin eðrilmesi, ra-
þitizm sonucu sýrtta ve göðüste oluþan tümsek,
kambur zambur. 

kanaat: Elindekinden hoþnut olma durumu, ye-
tinme, fazlasýný istememe, doyum.
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komutan: Bir asker topluluðunun baþý, kuman-
dan, bey.

kulübe: Kerpiç, saman veya aðaçtan yapýlmýþ kü-
çük, basit, ilkel ev.

mahzen: Yapýlarda yer altý deposu.

saray: Hükümdarlarýn veya devlet baþkanlarýnýn
oturduðu büyük yapý.

sultan: Müslüman, özellikle Sünni hükümdarlarýn
kullandýklarý unvan, padiþah. Padiþahlarýn erkek
ve kýz çocuklarý ile anne ve eþlerine verilen unvan.

þahit: Tanýk.

þefkat: Acýyarak ve koruyarak sevme, sevecenlik.

þehzade: Padiþahlarýn ve oðullarýnýn erkek çocuk-
larýna verilen san.

þerbet: Meyve suyu ile þekerli su karýþtýrýlarak ya-
pýlan içecek.

taht: Hükümdarlarýn oturduðu büyük, süslü kol-
tuk. Hükümdarlýk makamý, hükümdarlýk.

tezgâh: Genellikle dükkânlarda satýcýlarýn önün-
deki uzun masa.

vezir: Osmanlýlarda devletin bakanlýk, valilik gibi
yüksek görevlerinde bulunan ve paþa unvanýný
taþýyan kimse.
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