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ALNINDA AY, ÇENESİNDE YILDIZ
OLAN ÇOCUK
oksul bir bahçıvanın yedi kızı varmış. Kızlar her gün
kralın sarayının ulu ağaçlarının gölgesinde oynar,
-M.

eğlenirlermiş. Oyunun sonunda bahçıvanın en kü

çük kızı hep aynı sözleri söylermiş: "Evlendiğimde bir oğ
lum, o güne kadar görülmemiş güzellikte bir çocuğum ola
cak; alnında bir ay, çenesinde de yıldız bulunacak." Bunu
dinleyen öteki kızlar gülerler, zaman zaman kardeşleriyle
alay bile ederlermiş.
Bahçıvanın küçük kızının yıllarca yinelediği bu sözler
kralın kulağına kadar gitmiş. Kral, dört eşi olduğu halde,
hiçbirinden çocuğu olmadığını, alnında ay, çenesinde yıldız
olan bir oğlu olsa ne kadar iyi olacağını düşünmüş. Hemen
bahçıvanı yanına çağırtmış, kızıyla evlenmek istediğini
söylemiş. Kralın bu isteği bahçıvanı da, karısını da hem çok
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şaşırtmış hem de çok sevindirmiş. Başlarına talih kuşu
konduğunu düşünüp hemen "Peki!" demişler. İşin daha da
güzel yanı ise, kral ile bahçıvanın kızının, görür görmez
birbirlerinden hoşlanmalarıymış.
Kral, bahçıvana bütün gereksinmelerini karşılamaya
yetecek kadar para vermiş. Görkemli bir tören yapılmış,
bahçıvan ne kadar tanıdığı varsa hepsini çağırmış, kralın
davet ettikleri de gelmişler. Büyük bir eğlence olmuş; ye
nilmiş, içilmiş, dans edilmiş...
Aradan neredeyse bir yıl geçmiş; bahçıvanın kızı hamile
olduğunu söylemiş, kral bu haber çok sevinmiş, üstüne tit
remiş karısının. Bahçıvanın kızının doğum yapmasına az
kalmış. Kralın diğer dört eşi sürekli onu görmeye geliyorlarmış. Bu ziyaretler sevgi ve ilgi ziyaretleri değilmiş tabii.
Kıskançlıktan ne yapacağını bilemeyen bu dört kraliçenin
niyetleri başkaymış. Günün birinde ona demişler ki: "Kral
her gün ava gidiyor. Doğum yapmana da az kaldı. Kral av
dayken doğum sancıların başlarsa, onun da bundan haberi
olmazsa, ne yapacaksın?"
O akşam kral eve döndüğünde, kraliçelerin kendine
sordukları soruyu o da krala sormuş: "Her gün ava gidi
yorsun. Başıma bir iş gelse ya da hastalansam, sana nasıl
haber verebilirim?" Bunun üzerine kral küçük bir davul
getirip odanın eşiğine koymuş, "Bana ihtiyacın olduğunda
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bu davulu çal; ne kadar uzakta olursam olayım duyar, he
men yanma gelirim," demiş.
Ertesi gün kral gene ava gittiğinde kraliçeler bahçıvanın
kızının yanına gelmişler. O da kralla yaptığı konuşmayı an
latmış, eşikteki davulu göstermiş. "Hadi!" demiş dört krali
çe, "Davulu çal, bakalım kral gerçekten duyup gelecek mi?"
"Olmaz," demiş kız, "ona ihtiyacım yokken neden çalıp
avını yarıda keseyim ki?"
"Bunu dert etme," diye yanıtlamışlar, "davulu çalarsan,
kralın gerçekten gelip gelmeyeceğini denemiş olursun."
Bunun üzerine davulu çalmış kız, çalmasıyla da kral
karşısında bitivermiş; "Neden çağırdın beni?" diye sormuş,
"Avı yarıda bırakıp geldim."
"Bir sebebi yok," diye yanıtlamış kız, "sadece davulu
çaldığımda gerçekten gelip gelmeyeceğini görmek iste
dim."
Kral "Peki," demiş, "ama sakın bir daha gereksiz yere
davulu çalma," diye eklemiş. Sonra da ava geri dönmüş.
Ertesi sabah kral her gün yaptığı gibi ava gitmiş, dört
kraliçe de yeni kraliçenin yanma gelmişler; başlamışlar
gene davulu çalması için dil dökmeye: "Bakalım kral her
seferinde gelecek mi?" demişler, "Ya bu sefer duymazsa..."
demişler, sonunda bahçıvanın kızı dayanamayıp davulu
çalmış, kral da anında karşısında belirmiş. Ancak gene yeni
eşinin hasta olmadığını, başının da belaya girmediğini gö-

rünce çok kızmış, başlamış söylenmeye: "İki gündür av
lanmamı yarıda kesiyorsun, geliyorum ve hiçbir şeyin ol
madığını görüyorum. Artık istediğin kadar çal davulu,
bundan böyle gelmeyeceğim." Kapıyı çarpıp hırsla ayrılmış
odadan.
Birkaç gün sonra bahçıvanın kızının doğum sancıları
tutmuş, başlamış davulu çalmaya ama nafile! "Gerek duy
duğundan değil, gidip gitmeyeceğimi görmek için çalıyor,"
diye düşünen kral yerinden kıpırdamamış bile.
Bu sırada dört kraliçe bahçıvanın kızının yanına gelmiş
ler; "Burada âdettir," demişler, "doğuracak kadının gözleri
bağlanır ki, bebeğini görmesin. Görürse bebeği sağlıksız
olur." Sonra da bir bezle kızın gözlerini sıkı sıkı bağlamış
lar.
Bahçıvanın kızı, gerçekten de alnında ay, çenesinde de
yıldız olan çok güzel bir oğlan çocuk doğurmuş. Ancak kö
tü kalpli dört kraliçe, çocuğunu görmesine fırsat vermeden
bebeği bir dadıya vermişler ve demişler ki: "Bu bebeğin en
ufak bir ses çıkarmasına izin vermeyeceksin; gece oldu
ğunda da, ister öldür, ister al uzaklara götür. Annesi onu
bir daha hiç görmemeli. Dediklerimizi yaparsan sana çok
para veririz." Dadı bebeği almış, bir kutuya koymuş, ora
dan ayrılmış; dört kraliçe de annenin yanına dönmüş.
Önce, bebeğin yatağına bir taş koymuşlar, sonra da an
nenin gözündeki bağı açıp taşı göstermişler. "İşte, oğlun
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bu," demişler. Zavallı anne ağlamaya başlamış, bir yandan
da "Bunu görünce kral bana ne söyleyecek?" diye düşünü
yormuş. Ama yapabileceği bir şey yokmuş.
Kral avdan dönüp de genç karısının bir oğlan yerine taş
doğurduğunu duyunca önce küplere binmiş, sonra bu işte
bir uğursuzluk olduğunu düşünmüş ve loğusa anneye,
bundan böyle sarayında ancak hizmetçi olarak kalabilece
ğini söylemiş, başka da bir söz etmemiş. Genç kadının ağ
lamaktan başka bir şey gelmemiş elinden.
Gece yarısı olduğunda, dört kraliçenin bebeği verdikleri
dadı, içinde o çok güzel prensin olduğu kutuyu almış, or
mana gitmiş. Bir çukur kazmış, olan bitenden habersiz, mı
şıl mışıl uyuyan bebeği, kutuyla birlikte çukura yerleştir
miş...
Bu arada adı Şankar olan kralın köpeği herkesin uyu
duğu bir saatte dadının ne yaptığını merak etmiş, onu izli
yormuş. Dadının kutuyu toprağa gömdüğünü görmüş. İşini
bitiren dadı, söz verdikleri parayı vermeleri için dört krali
çenin yanına döndüğünde de, Şankar çukura yaklaşmış,
kutuyu çıkarmış, "Bu bebeğin yaşaması Tanrı'yı sevindirecekse, onu incitmem, olduğu gibi yutar, karnımda sakla
rım," diye düşünmüş. Düşündüğünü de yapmış...
Aradan altı ay geçmiş. Bir gece Şankar ormana gitmiş,
"Bebeğin ne durumda olduğunu bir göreyim," demiş ve
bebeği karnından çıkarmış. Artık altı aylık olan bebek öy9

leşine güzelmiş ki köpek hayran olmuş; öpmüş, koklamış,
sonra da yeniden karnına almış. Altı ay daha geçmiş,
Şankar gene ormana gitmiş, artık bir yaşında olan çocuğu
karnından çıkarmış, çocuğun sağlıklı olduğunu görmüş,
güzelliğine ise bir kez daha hayran olmuş.
Ancak bu kez de, uzun süredir Şankar'ın davranışların
dan şüphelenen köpek bakıcısı, Şankar'ı izlemiş, yaptıkla
rını gördüğü gibi çocuğu da görmüş. Koşup dört kraliçeye
demiş ki: "Kralın köpeğinin karnında bir çocuk var; çok
güzel bir çocuk... Alnında bir ay, çenesinde de yıldız var,
böyle bir çocuk hiç görülmemiştir."
Bunu duyan dört kraliçe, yaptıklarının ortaya çıkma
sından çok korkmuşlar; avdan döndüğünde krala demişler
ki: "Sen ava gittiğinde, köpeğin odamıza girdi, giysilerimizi
paraladı, her şeyi kırıp döktü. Bizi parçlayacağından çok
korktuk." "Dert etmeyin," demiş kral, "keyfinize bakın; ya
rın köpeği vurdururum..." Sonra da uşaklarına, sabah ol
duğunda köpeği vurmalarını söylemiş. Ancak bütün bun
ları köpek duymuş; "Kral beni öldürtecek, ne yapmalıyım
acaba?" diye düşünmüş. "Beni öldürürse öldürsün; ama
çocuk ne olacak? 0 da ölecek. Yazık!" demiş ve çocuğu kur
tarmak için planlar düşünmeye başlamış.
Gece olunca dosdoğru ağıla gitmiş, adı Suri olan kralın
ineğini bulmuş; "Suri," demiş, "kral yarın sabah öldürül10

memi istedi. Sana bir şey vereceğim; ona çok iyi bakacağı
na söz verir misin?"
"Önce vereceğin şeyin ne olduğunu görmem gerekir,"
demiş Suri, "bakalım üstesinden gelebilecek miyim?" Bir
likte ormana girmişler, köpek çocuğu karnından çıkarmış.
Suri, "Bu kadar güzel bir çocuk hiç görmedim," demiş,
"baksana, alnında bir ay, çenesinde de yıldız var. Hiç me
rak etme, ona çok iyi bakacağım." Bunu söyledikten sonra
da küçük prensi kendi karnına almış. Köpek, yaptığı iyilik
ten ötürü ona teşekkür etmiş, ayrılmış, inek de ağılına
dönmüş.
Çocuk, Suri'nin karnında yaşamaya başlamış. Aradan
bir yıl daha geçmiş, çocuk artık iki yaşına gelmiş. İnek or
mana gitmiş, "Çocuk ne halde bir göreyim," demiş ve dışarı
çıkartmış. Onunla oyunlar oynamış, öpüp koklamış, ona
masallar anlatmış; sonra çocuğu gene karnına yerleştirip
ağılına dönmüş.
Bir yıl daha geçmiş, Suri gene ormana gitmiş. Artık üç
yaşında olan çocuğu karnından çıkartmış, çok sağlıklı ol
duğunu görmüş, onunla konuşmuş, gün batarken de kar
nına yerleştirmiş ve gene ağılma gitmiş. Ancak bu kez,
Suri'nin bakıcısı gizlice onu izliyormuş, olan biteni, o çok
güzel çocuğu görmüş, koşup kraliçelere gördüklerini an
latmış.
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Kraliçeler çok korkmuşlar, giysilerini parçalamaya, saç
larını yolup ağlamaya başlamışlar. Akşam kral geldiğinde,
neden bu durumda olduklarını sormuş. Onlar da, "İneğin
üstümüze saldırdı, saçlarımızı kopardı; neredeyse bizi öl
dürecekti," demişler. Kral, "Dert etmeyin," demiş, sonra da
sabah olunca ineğin öldürülmesini buyurmuş.
Kralın uşaklarına kendini öldürmelerini buyurduğunu
duyan inek, "Çocuğu nasıl kurtarabilirim?" diye düşünme
ye başlamış. Gece olunca doğruca ahıra gitmiş, adı Katar
olan kralın atını bulmuş. Katar o kadar huysuzmuş ki hiç
kimse bırakın üstüne binmeyi, yanına bile yaklaşamazmış.
Suri demiş ki: "Katar, kral yarın öldürülmemi istedi; sana
bir şey versem, onu saklar mısın?"
Katar'ın "Önce ne olduğunu göster bakalım," demesi
üzerine Suri çocuğu getirmiş. Katar çocuğu o kadar sevmiş
ki, "Olur," demiş, "at bininceye kadar ona öyle iyi bakaca
ğım ki... Biliyorsun, üstüme kimseyi bindirmem, ama bu
çocuğu bindireceğim." Suri ona teşekkür etmiş, "Ölümüm
bu çocuğun yaranna olacak; çünkü kraliçeler onun bu kez
de öldüğüne inanacaklar," demiş.
Çocuk böylece atın karnında yaşamaya başlamış; bir yı
lın sonunda, "Çocuğun sağlığı nasıl, bir bakayım," demiş
Katar ve onu dışarı çıkarmış. Sağlığının iyi olduğunu gör
müş; o güne kadar kimseyi yaklaştırmadığı ahırda birlikte
oynamışlar. Sonra çocuğu gene karnına almış.
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Bir yıl daha geçmiş. Çocuk beş yaşına gelmiş. Katar, bir
yıl önceki gibi gene dışarı çıkarmış onu; birlikte oyunlar
oynamışlar. Ancak bu kez, diğer atlara bakan seyis görmüş
onları. Sabah, kral ava gittiğinde, o da dosdoğru dört krali
çenin yanına çıkmış, bir gün önce gördüklerini, Katar'ın
karnında yaşayan çocuğu anlatmış. Kraliçeler, seyisin an
lattıklarını duyar duymaz gene ağlamaya, bağırıp çağırma
ya, üstlerindeki giysileri paralamaya başlamışlar. Akşam
kral döndüğünde de gene benzer şeyler söylemişler: "Atı
nız Katar bize saldırdı, giysilerimizi parçaladı, her şeyi kı
rıp döktü, sonra da kaçtı. Az kalsın bizi öldürecekti."
Kral da daha önce köpek ve inek için ne söylediyse onu
söylemiş: "Dert etmeyin! Yarın sabah onu vurdurturum."
Sonra da uşaklarına, sabah birkaç asker alarak yanına
gelmelerini buyurmuş.
Sabah olduğunda askerlerle birlikte ahıra giden kral,
askerlerine ahırı sarmalarını buyurduktan sonra, başlarına
geçmiş; atı kaçıracak olanları kendisinin vuracağını söyle
miş.
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