
Her masal, ‘Bir varmış bir yokmuş…’ diye 
başlar. Bu söz benim için çok önemlidir. Çocuk-
luğumu hatırlatan, bana unutturmayan dört si-
hirli kelime. Ne kadar az ve ne kadar çok… İçin-
de dünyaları taşıyan dört kelime…

Sene 2003, aylardan Kasım. Kırgızistan-
Türkiye Manas Üniversitesinde son sınıf öğren-
cisiydim. Kütüphanede Osmanlıca sınavına ha-
zırlanıyordum. Birden çalan telefonum etrafta-
ki sessizliği ikiye böldü. O an çocukluğum bitti. 
Dedemin ölüm haberini almıştım… Çocukluğu-
mun en temiz, en berrak, en sevinçli sayfasıy-
dı dedem. Ve artık onun kalbi atmıyordu, dur-
muştu. Arayan babamdı. ‘Kızım, gel istersen, 
deden çok kötü.’ Gözlerimden akan yaşlar dı-
şarıdaki yağmurlu fırtınayla bir olmuştu. Dedem 
uzun zaman hastaydı ve bu haberi aldığımda 
artık hayata veda etmişti… Kendime geldiğim-
de Bişkek-Almatı seferli otobüsündeydim. Ha-
yatımın en güzel günleriyle vedalaşmaya gidi-
yordum…

Evet, bugün acılı konumuza devam edip bir 
büyüğümüzle daha vedalaşacağız: Devriş Lütfi 
Binalioğlu. Gelecek yazımızda sizi onunla daha 
yakın tanıştıracağım.

Şimdilik çocukluğumda bize anlattığı bir ma-
salı, çocukluğumu paylaşmak itiyorum sizinle… 
Küçükken, her akşam, ablamla kendimizi dede-
mizin kucağında bulurduk: ‘Dede bize Çırtan’ı 
anlat!’ derdik. Her akşamımız, ‘bir varmış bir 
yokmuş’ ile başlardı… 

İşte o masal, işte çocukluğum:

Çırtan

Bir varimış bir yoğimiş… Bir tene Çırtan vari-
miş. Bir günü anası demiş ki:

-Çırtan get meşeye de odun topla getür. 
-Yaxşi ana.
Aldi Çırtan çocuxlari yanına toplamiş de get-

miş meşeye. Meşede odun toplamişler. Çırtan 
demiş ki:

-Hayde çocuxlar, şimdi oyun oyniyax. Sora 
eve gederux.

Bunnar başlamiş oynamaya. Çox mi az mi 
geçdi zaman, bilmiyerler ama, baxmişler ki ka-
ranux çökmiş. Çocuxlar başlamişler Çırtan’a ba-
ğırmaya:
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-Hep senin suçun, oyniya oyniya gece oldi. 
Biz şimdi eve nasıl gedecayux?

-Qorxmayın, ben sizi götürürüm, demiş Çırtan.
Aldi de bunnari, getdiler yolinen.
Çox mi getdiler, az mi, bir de baxdiler ki uzax-

da bir işıx yaniyer.
Çırtan demiş ki:
-Gelin, orada qalurux sabağaçan, sora da 

eve gederux.
Bunnar razileşdiler. Aldiler odunnari da düüz 

işığa getdiler.
Bunnar gelmiş baxmişler ki, bir tene ev. Çır-

tan yaxın getdi, qapiya vurdi.
-Kimdür orada? 
-Nene, biz gece yoli bulamiyerux, bu gece 

sizde qalsax olur mi? demiş Çırtan.
Nene çox hazetmiş. Hemen qapiyi açmiş de 

bunnari içeri almiş. Bu nene de bir cadı neney-
miş. Bunnari eve buyrun etmiş; yedürmiş, içür-
miş, yuxlamaya yaturmiş. 

Çocuxlar çox yorulmişler de hemen yatar yat-
maz hepisi yuxlamişler. Bir tek Çırtan yuxlama-
miş. Nene de bunnari bişürüp yiyacaxmiş!

Gelmiş odalarına seslenmiş:
-Kim yuxlıyer, kim yuxlamiyer?
Çırtan demiş ki:
-Herkeş yuxlıyer, ben yuxlamiyerim.
-Çırtan, sen niye yuxlamiyersin?
-Yuxlamadan önce anam bene her gece yu-

murtadan kayğana yapar, oni yer de ele yuxla-
rım, demiş Çırtan.

Cadı nene getmiş, kayğana yapmiş, getürmiş 
Çırtan’a yedürmiş.

Bir zaman sonra gene gelip seslenmiş:
-Kim yuxliyer, kim yuxlamiyer?
Çırtan demiş ki:
-Herkeş yuxliyer, bir ben yuxlamiyerim.
-Çırtan! Sen niye yuxlamiyersin?
-Her axşam, yuxlamadan önce, anam bene 

halva yapar, oni yer de ele yuxliyerdim, demiş 
Çırtan.

Cadı nene getmiş, halva yapmiş, yedürmiş 
Çırtan’a. Bir zaman sora gene gelip seslenmiş:

-Kim yuxliyer, kim yuxlamiyer?

-Herkeş yuxliyer, bir ben yuxlamiyerim.
-Çırtan! Sen niye yuxlamiyersin?
-Bene anam her axşam dereden eleginen su 

getüriyerdi, onu içip ele yuxliyerdim.
Cadı nene elegi aldi getdi dereye. Dereye 

gelmiş, egilmiş, elege su toldurmiş; qaxanda su 
delüklerden axmiş getmiş. Nene bir gene egil-
miş, gene su delükten axıp getmiş.

Bu ele suyi almada Çırtan çocuxlari oyandur-
miş:

-Qaxın, qaxın! Bu bir cadı nenedür, bizi yiya-
cax. Hayde qaçax buradan!

Bunnar qaxıyer de, hayde balam, o evden... 
Cadı nene baxiyer ki bu iş olmiyacax, elegi bi-

raxıp geri dönmiş. Baxmiş ki Çırtan da yox, ço-
cuxlar da… 

Bu düşmiş onnarın peşine. Qaça qaça gel-
miş derenin qırağına. Baxmiş, Çırtan’inen ço-
cuxlar öbür terefde duriyerler.

Demiş onnara:
-Çırtan, dereyi nasıl geçdiz? Bene de deseze, 

ben de geçem. 
Çırtan demiş ki:
-Nene, en böyük taşi al, boynan bağla da 

suya atıl! Ele çıxarsın bu qırağa.
Cadı nene almiş en böyük taşı, boynuna bağ-

lamiş de suya atılmiş! Boğulmiş!
Çırtandur cadı neneden qurtarmiş, çocuxları 

almiş, oduni almiş de gelmiş evine.
*

Her okuduğumda gözyaşlarımı akıtan bu mi-
rasımıza sahip çıkmalıyız. Nesilden nesle akta-
rarak büyüklerimizi yüreklerimizde yaşatmalı-
yız…

Nur içinde yat canım dedem. Mekânın cen-
net olsun. 

Kelimeler:
Ele: Öyle.
Hazetmek: Sevinmek.
Meşe: Orman.
Qaça qaça: Koşa koşa.
Qaxanda: Kalınca.
Qırax: Kenar.
Yaxşi: Tamam, güzel.
Yuxlamax: Uyumak.
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