Masal
AKILDANESİ*
Doğan KAYA
Varmış, yokmuş. Allah’ın kulu çokmuş. Çok söylemesi günahmış. *
Zamanın birinde bir bezirgânın üç kızı varmış. Bezirgân geçe demez
gündüz demez, çalışır, bunlarla ömrünü geçirirmiş.
Bir gün memleketin padişahı bunu yanına çağırıp demiş ki:-Senden bekâr kızın koynunda üç aylı çocuk isterim. Buldunsa buldun,
yoksa boynunun cellâda veririm.
Bezirgân akşam olunca evine gelmiş. Kızları her zaman eve güler yüzle
dönen babalarını asık suratlı görünce sormuşlar:
-Baba! Eve her gün güle oynaya gelirdin, bugün niye böylesin?
Babaları da:
-Ne siz sorun ne de ben söyleyeyim, demiş.
Kızlar ısrar etmiş. Bezirgân da çaresiz kalıp, olup biteni anlatmış.
Akıldanesi olan küçük kızı demiş ki:
-Baba ondan kolayı ne var!
Babası şaşırmış.
-Kızım hiç böyle şey olur mu, demiş.
Akıldanesi;
-Baba! Sen o işi bana bırak. Ben bu işin üstesinden gelirim, demiş.
Babası caydırmaya çalışmışsa da kız hiç oralı olmamış.
-Kızım, bunca yıl sakal ağarttım. Böyle şeye rastlamadım.
Kız ısrar etmiş.
-Baba, senin neyine lâzım. Benim dediklerimi yap yeter. Şimdi şen
padişahın yanına git. “Tamam! Böyle birini buldum.” de gerisini bana bırak.
Babası, derhal padişahın yanma gitmiş.
-Padişahım, öyle birini buldum, demiş.
Padişah şaşırmış:
-Mademki buldun git getir bakalım, demiş.
Bezirgân padişahın yanından ayrılıp evine gelmiş. Akıldanesini yanına
almış, tekrar padişahın yanına dönmüş.
Kız padişahın huzuruna gelince, padişah:
*
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-Kızım! Karnında üç aylık çocuk olan sen misin, demiş.
O da;
Benim padişahım, diye cevap vermiş. Bunu üzerine padişah; “Acaba
dediğim şekildeki kız bu mu, bu değil mi?” diye bir sakalını karıştırmış. Biraz
düşündükten sonra kıza bakmış. Bakınca kız demiş ki:
-

-Padişahım! Benim şenden bir isteğim var.
Padişah;
İste, demiş.
Kız da;
-Padişahım! Mumdan şiş, sarı yağdan kebap isterim demiş.
Böyle deyince padişah şaşırmış.
-Kızım, hiç öyle şey olur mu, demiş.
O zaman kız;
-Yaaa padışahım! Bekâr kızın koynunda üç aylık çocuk olur mu, demiş.
Padişah bu cevabı duyunca
-Aferin kızım, deyip başındaki tacı çıkartmış kızın başına koymuş. Benim
gayem, dünyada en akıllı kişiyi bulmaktı. Demek ki sen benden de akıllıymışsın.
Padışahlık sana lâyık, demiş.
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