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Bilge Kutad Masalları’ndaki isimleri, Kutadgu Bilig ve Dîvânu Lugâti’t-Türk 
eserlerinde bize aktaran Yusuf Has Hacib’e ve Kaşgarlı Mahmud’a minnet ve 
şükranlarımızla...



MASALDAN EVVEL

  İki dağın arasında koşarcasına uzandı bir vadi. Mutluluk tuttu fokurdayan 
kazanların isli dibi. Şeker şerbet damladı sanki ak çiçeğin taç yaprağından. Bir 
masal çıkageldi Subatan Vadisi’nin boz toprağından. Dedi ki: “Merhaba! Adım 
Bilge Kutad’dır benim. Dilimde türküler, diyar diyar gezerim.” Altın değerinde 
öğütler ekledi her cümlesine. Sabır, ölçü bir de merhamet koymuştu nakışlı 
heybesine. Bütün çocukların kapısını tek tek çaldı. Çünkü onlara diyecek söz-
leri vardı. Heybenin içinden onlarca çıbın birden uçtu. Çıbın, bildiğimiz sinekti. 
Beklemeye hiç tahammülleri yoktu. Nereye gidiyorlardı acaba böyle? Cevap, 

masalımızın içinde…

Heybenin içindeki diğer kahramanlar mı? Onlar da merhaba diyecekler 
sana. Ama sonraki masallarda…

Okuyan her güzel yürek kut bulsun. Toprak yolun kenarındaki son eve ar-
mağan olsun.



ÇIBIN BAYRAMI

Üç taşın üçüne, üç sayacak kurdular.
Onların da üzerine kara kazanlar koydular.

Kurumuş dallardan alev aldı isli ocak.
Kül üstüne kül birikti, tam üç kucak.
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Subatan Vadisi’nde güneş yüzünü göstermemişti henüz. Ama ışığı yavaş ya-
vaş yayılıyordu etrafa. İşte bu hafif aydınlıkla beraber tatlı bir telaş baş-
ladı. Kalın kalın odunlar yığıldı. Adam boyunu aşan ateşler yakıldı. Koca koca 
kazanlar kuruldu. Kazanların içine kol kalınlığında kepçeler konuldu. Tüm bu 
telaşeye çeşit çeşit türküler eşlik etti, arada bir mâniler de söylendi.

Kadınlar, kızlar, gelinler hatta çoluk çocuk toplaşıp bir araya geldiler. Se-
leler dolusu üzümün saplarını, çöplerini bir güzel ayıkladılar. Çuvallara koyup 
ayakları ile iyice çiğnediler. Ezilen üzümlerin suyu oluk oluk aktı kovalara. Işıl 
ışıl, şırıl şırıl süzüldü. Morla kahve arasında bir renkteydi bu akan sıvı. 
Tüm erkekler bir olup taşıdılar üzüm suyunu kazanlara. Fokur fokur kaynattı-
lar. Her kaynayışta birkaç kez karıştırdılar. Çocuklar şen şakrak döndüler ka-
zanların etrafında: 

“Kayna kazan kayna! Oyna kepçe oyna!”

Çıbın: Sinek. 
Sayacak: Üzerine tencere, tava vb. koymaya yarayan ateş üzerine 
oturtulan üç ayaklı çember veya üçgen şeklinde demir destek. 
Sacayak olarak da kullanılır.
İs: Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke.
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Posa: Suyu alınmış her tür yiyecek maddesinin artığı.
Küp: Su, pekmez, yağ vb. sıvıları saklamaya yarayan geniş karınlı, dibi dar toprak kap.

Harlamak: Ateş için kuvvetlenmek.

Oyunlar kurdular, oyunlarına neşe kattılar. Etrafa mis gibi kokular yayıldı. 
Üzümlerin posasını uygun yerlere serpiştirdi nineler. 

“Onları neden atıyorsun nine?” diye sordu çocuklardan biri.

“Kurtlar kuşlar yesin, nasiplensin evladım.” 

Kazanlar kaynayadursun, Subatan Vadisi’nde güneş tüm sıcaklığı ve par-
laklığı ile doğdu. Gün batana kadar ağır ağır kaynayacaktı üzüm suyu. Ak-
şama doğru pekmez olarak dökülecekti toprak küplere. Bu yüzden, sabır is-
ter üzüm suyu kaynatmak. Öyle, üzümü ayıklayıp suyunu çıkarmak ve kazana 
koymakla bitmez. Kazanın başından ayrılmamak gerekir. 
Sık sık karıştırmak ve ateşi harlamak da önemlidir. 

Saatler ilerledikçe yavaş yavaş koyulaşmaya başladı pekmez. Çocuklar sa-
bırsızlandı: 

“Ne zaman pişecek?”
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“Ne zaman tadına bakacağız?”

“Ama biz çok acıktık!”

Büyükler yatıştırdı onları:

“Sabır evlat, biraz daha 
sabır! Ne kadar sabrederseniz 
yemesi o kadar güzel olur.”
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Kutlu haber, yerin yedi kat altına ulaştı. 
Her bir dönemeçte eğleşti, itinayla dolaştı.

Döndükçe döndü kıvam, bakmadı kimsenin lafına.
Bayram dedi çıbınlar, kaynayan kazandaki bu aşa.
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Aş: Yemek.
Mest etmek: Kendinden geçirmek.

Onları uzaktan izleyen, nasibini gözleyen birileri ağır ağır yaklaştı. Kokuya 
doğru yöneldi kalabalık bir grup. Belki on, belki yüz, belki de bin tane çıbın 
bir araya geldi; kazanların etrafını sardı. Tadın adresi mest etti on-
ları. Başları döndü âdeta. Pekmezin olduğu yer, çıbınlar için bir bayramdı. 
Onlar ki tatlıya dayanamayan sineklerdi. Kazanların üstünde toplaştılar. Bak-
tılar ki alabildiğine sıcak, oradan biraz uzaklaştılar. Az ötedeki üzüm posala-
rına doğru uçtular.

“Vıızzzz...”

Şöyle bir baktılar:

“Yok! Pek tadı tuzu kalmamış bu kendinden geçmiş, ezilmiş üzümlerin.” 
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Velhasıl: Kısacası. 

Posaların arasında istediğini bulamayan sinekler, pekmeze üşüşme niyetin-
deydi. Dönüp bir daha yokladılar kazanları. Ama hâlâ çok sıcaktı kaynayan kı-
vam. Yaklaşmaları ne mümkün! Allah muhafaza içine bir düşseler 
kazanın kurtuluş yok! Bir bulansalar isli dumanın buğusuna, feryat figan çok! 
Velhasıl, çıbınlar da öğrenecekti sabırlı olmayı. Sabrederek mutlu 
sona varmayı…
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