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KIZIL GÖĞÜN OĞLU 

u güzel Kanada hikâyesi, ayrıntıların basit bir hikâyeyi 

nasıl ustalıkla dokuduğunu gösteren bir örnektir. Ço-

cuk özlemi içindeki anne babanın hayatına çıkagelen 

insanüstü bir varlığın ana karakter olduğu mitlere dünyanın her 

yerinde rastlamak mümkündür. Bu büyülü varlık dünya üze-

rinde çoğun kısa bir ömür sürer ve daima ardında görkemli bir 

hediye bırakıp ayrılır. 

Uzun yıllar önce, batıda Ulu Su’yun yakınında genç bir 

adam ve karısı yaşardı. Çocukları yoktu, insanlardan 

uzak bir adada kendi hallerinde geçinip gidiyorlardı. 

Adam okyanustan derin-deniz balıkları ve nehirlerden 

somon avlardı. Balığa çıktığında günlerce dönmediği 

olurdu. Kadın korkmazdı ama kendini çok yalnız his-

seder, her günü gri gökyüzüne bakarak ve sahile vuran 

B 
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dalgaların sesini dinleyerek geçirirdi. Günler günleri 

kovaladı ve kadın kendi kendine dedi ki: “Keşke çocuk-

larımız olsaydı. Kocam evden uzaktayken bana yoldaş-

lık ederlerdi.” 

 

 

Bir akşamüstü suların ötesine gözlerini dikmiş, sa-

hilde yapayalnız oturuyordu. Gökyüzü gri renkteydi. 

Gene çok yalnız hissettiğinden kendi kendine, “Keşke 

bana yoldaşlık edecek çocuklarımız olsaydı,” dedi. O sı-

rada yakınlarda bir yalıçapkını, yavruları ile birlikte yi-

yecek bulabilmek için suya dalıyordu. Kadın, “Ah De-

niz Kuşu, keşke benim de senin gibi yavrularım ol-

saydı,” diyerek iç çekti. Yalıçapkını da ona deniz kabuk-

larına bakmasını söyledi. Ertesi akşam beyaz bir martı 

dalgaların üzerinde uçuyordu. Kadın martıya dileğini 

söyledi. Martı cevap verdi: “Deniz kabuklarına bak.” 

Sonra da uçup gitti. 
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Kadın yalıçapkınının ve martının söyledikleri üze-

rinde düşündü bir süre. Birdenbire arkasındaki kumlar-

dan gelen garip bir ses duydu. Yaklaştığında, kumların 

üzerindeki kocaman bir deniz kabuğundan çocuk ağla-

masına benzer bir ses geldiğini fark etti. Kabuğu yerden 

aldı, açıp baktığında var gücüyle ağlayan minicik bir oğ-

lan gördü. Kadın bebeği eve götürüp ona baktı. Kocası 

denizden döndüğünde karısının verdiği haberden çok 

mutlu oldu. Artık yalnız kalmayacaklardı. 
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Bebek çabucak büyüdü. Çocuk bir gün durup durur-

ken, bakır bilezikli üvey annesine, “Kolundaki bakırdan 

bir yay yapsana,” dedi. Kadın onu mutlu kılmak çin bi-

leziğiinden küçük bir yay ve iki küçük ok yaptı. 

Çocuk her gün ava çıkıyordu. Yakaladıklarıyla geri 

dönüyor ve onların hepsini kadına veriyordu. Kazlar, 

ördekler ve küçük deniz kuşları… 

Karıkoca, çocuk büyüdükçe yüzünün renginin bakır 

yayın rengine döndüğünü fark ettiler. Ne zaman evden 

çıksa garip bir ışık peyda oluyordu. Sahilde gözlerini 

batıya çevirip oturduğunda hava sakinleşiyor, suların 

rengi değişiyordu. Üvey annesi ve babası onun bu alı-

şılmadık gücünden endişe duyuyorlardı; fakat çocuk 

onlara hiçbir şey söylemiyor, sorularını sessizlikle ge-

çiştiriyordu. 

Günlerden bir gün rüzgâr Ulu Su’yun üzerinde öyle 

güçlü esti ki, adam balığa gidemedi. Kıyıda beklemek 

zorunda kaldı. Okyanus dalgaları sahili öfkeyle dövü-

yordu. Adam, endişe içinde, karınlarını doyurmak için 

balığa ihtiyaçları olduğunu söylediğinde çocuk, “Bir-

likte balığa gidelim, çünkü ben Fırtınanın Ruhu’ndan 

daha güçlüyüm,” dedi. Adam gitmek istemiyordu, fakat 

sonunda çocuğun sözünü dinledi. Birlikte dalgalı de-

nizde balık tutmaya gittiler. 

Fırtınanın Ruhu’yla karşılaştıklarında kıyıdan çok 

uzaklaşmamışlardı. Fırtına sandallarını alabora etmeye 
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uğraştıysa da başaramadı. Kürekleri çocuk çekiyordu 

çünkü, fırtınanın gücü ona yetmiyordu. 

Bunun üzerine Fırtınanın Ruhu, yeğeni Kara Bulut’u 
yardımına çağırdı. Ama çocuk adama, “Korkma, ondan 
daha güçlüyüm,” dedi. Kara Bulut çıkıp geldi ama, ço-
cuğu görür görmez ortadan kayboldu. Bunu gören Fır-
tınanın Ruhu suları kaplaması için Deniz Sisi’ni çağırdı. 
Deniz Sisi sayesinde kara görünmeyecek, sandal da açık 
denizde kaybolacaktı. 

Deniz Sisi’nin suların ötesinden yaklaştığını gören 
adam dehşete düştü, ama çocuk, “Ben yanında oldukça 
sana zarar veremez,” dedi. Deniz Sisi çocuğun sandalda 
olduğunu görür görmez geldiği gibi geri döndü. Öfke-
den köpüren Fırtınanın Ruhu da telaşla kayboldu. De-
niz eski sakinliğine kavuşmuştu. 

Çocuk ve adam balık tutacakları yere geldiler. Ço-
cuk üvey babasına balıkların ağlara gelmesini sağlayan 
sihirli bir şarkı öğretti. Akşama kadar sandal balıkla 
doldu taştı. Eve dönerlerken adam, “Bana sırrını anlat,” 
dedi. Ama çocuk, “Henüz zamanı gelmedi,” diye cevap 
verdi. 

Ertesi gün çocuk pek çok kuş avladı, avladığı kuşla-

rın derilerini yüzdü. Kuşlardan birinin derisine sarınıp 

denizin üzerinde uçtu. Deniz, kendi kanatları gibi, kum 

rengine büründü. Sonra bir başka kuşun derisine sa-

rındı, bu kuş mavi bir alakargaydı. Uçtuğunda, deniz bu 

kez kuşun kanatları gibi masmavi oldu. Sahile dönüp 
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kızılgerdan kuşunun derisine sarındı. Denizin üze-

rinde, gökyüzünün enginliklerinde uçarken, altındaki 

okyanusun dalgaları alev gibi kıpkızıl oldu. Gökyüzü 

batıda altın gibi parlıyordu. 

Çocuk sahile geri döndüğünde üvey anne babasına, 

“Artık sizden ayrılma zamanı geldi. Ben Güneşin Çocu-

ğuyum. Dün gücüm sınandı ve bu sınavı geçtim; artık 
gitmeliyim. Sizi bundan sonra göremeyeceğim. Ama ak-

şamları alacakaranlıkta gökyüzünün batısında sizlere 

görüneceğim. Akşamları gökyüzü ve deniz yüzümün 

rengi gibi kızıla döndüğünde bilin ki ertesi gün ne 

rüzgâr ne fırtına olacak. Gidiyorum, ama ihtiyacınız ol-
duğunda beni çağırabilirsiniz. Dileklerinizi bildirirken 

beyaz bir işaret gönderin bana, verin ki uzak batıdaki 

evimden görebileyim,” dedi. 

Böyle söyleyip üvey annesine çok güzel bir elbise 

verdi. Onlara veda ettikten sonra batıya doğru uçtu 
gitti. Karıkoca gene yalnız kalmışlardı. Ama kadın hâlâ 

onun verdiği elbiseyi saklamaktadır. Adada oturup o 

güzelim giysisinin düğmelerini çözmeye başlar başla-

maz karadan rüzgâr, denizden de fırtına eser. Düğme-

leri çözdükçe fırtınanın şiddeti artar. 

Güz sonunda denizden buz gibi sis yükseldiğinde, 

akşamlar buza kestiğinde, gökyüzü de griye döndü-

ğünde, kadın çocuğun verdiği sözü hatırlar. Kuşların 

göğsünden kopardığı küçük beyaz tüyleri havaya 



 

13 

savurur. Bu tüyler batıya doğru uçup kar taneleri gibi 

savrulurlar. Çocuğa dünyanın gri ve kasvetli olduğunu 

söylemek üzere, onun altın yüzünü görmeyi beklerler. 

Çocuk akşam ortaya çıkar, güneş gözden kaybolana ka-

dar bekler. Akşam gök kıpkırmızı olur, okyanus batıda 

altın sarısı bir ışığa keser. İnsanlar buna bakarak, bir 

sonraki gün denizin süt liman olacağını bilirler. 

 




