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Dr. Senai Demirci

1963 yılında doğdu. Uzun bir süre genç olarak yaşadı. Gençliğinin ilk kısmı zor 
sorulara cevap aramakla geçti. Sonra zor cevapların sorularını sormayı öğrendi. Kolay 
cevapları sevmedi. Canı yanmışları çok sevdi. Mürekkebi kalbinden akan yazarları 
okudu. Tıp Fakültesi’nde öğrencilik yaptığı sıralar, dayanılması en kolay ağrının 
başkasının ağrısı olduğunu fark etti. Başkalarının ağrısını da dayanılmaz bulacak 
yollar aradı. Bir yandan kemikleri ve kasları ezberlerken, kalp ve damar yollarında 
yürürken, insan ruhunun loş labirentlerinde yürümeyi denedi. Korkulu da olsa 
güzel olduğunu fark etti. Şiire merak salanlardan olmadı; merak salmaktan ötesini 
yapmaya diledi. Her şairle beraber ağlamayı denedi. İnsanların cümlesinin hemşeri 
olduğunu fark etti. “Yaralı” olan herkesle kanı kaynadı. Gençliğinde Pink Floyd, 
Dire Straits. Bob Dylan, Barış Manço, Ahmet Kaya dinledi, Halil Cibran, Hermann 
Hesse, Said Nursi, Nietzsche, Goethe okudu. Artık yaşlı sayılsa da gençlerin babası 
olarak, şaşırmışların şaşkınlığına yoldaş olarak yoluna devam ediyor. Büyüyünce ne 
olacağına henüz karar vermiş değil. Sosyal medyayı çok sever.

Twitter’ı da vardır, Instagram’ı da vardır. Youtube kanalı da fena sayılmaz.
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0 Masal Masal İçinde

Sabah uyanınca, gözlerimiz bir ayna arar. Yüzümüzü görmek isteriz 
bir an önce. Sanki “akşam başını yastıkta unutan ben hâlâ o ben mi-
yim?” der gibiyiz. Böyle bir kaygımız yok ama nedense yüzümüzü bir 
kez daha gördüğümüzde rahatlarız. Sanki bir endişeden kurtulmuş 
gibi oluruz. Gözlerimize, yanaklarımıza, alnımıza, kulaklarımıza, kir-
piklerimize, saçlarımıza, burnumuza yeniden bakarız. İçten içe “Oh 
iyi ki buradayım!” deriz. Memnuniyetimizi tebessümümüzle belli 
ederiz.

Uykudan uyandıktan sonra yaptığımızı, aslında, her an yapmak iste-
riz. Kendimize bir başka gözden bakmak isteriz. Yüzümüzü görmek 
istediğimiz kadar özümüzü de görmek isteriz. Özümüz için de bir 
öz-aynası ararız. Masallar tam bir öz-aynasıdır. Hangi masalı dinlersek, 
o masalın içinde buluruz kendimizi. Bir rol veririz kendimize. Birinin 
yanında, birilerinin karşısında oluruz. Birine taraftar oluruz; bir başka-
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sına düşman kesiliriz. Derken, yüzümüzden yüreğimize doğru bir yol-
culuğa başlarız. Keloğlan’la Kaf Dağı’nın ardına yürürüz. Pamuk Pren-
ses’i üvey annesinden kurtarmak isteriz. İlle de orada olmak isteriz. 
Hatta “orada” masalın içinde, dışarıda olduğumuzdan daha saf oluruz. 
Kendimizi yeni bir terazide tartmış gibi oluruz. Hikâyeler köprü kurar 
aramızda. Duygularımıza nehir yatağı olur masallar. Bir korktuğumuz-
la yüzleşiriz. Hüzünlerimizi saklandığı yerde sobeleriz. Sevinçlerimizi 
uykusundan uyandırırız.

Özellikle gençlere yol ayırımlarında yol gösterecek masallar seçtim. 
Çok farklı kültürlerden farklı zamanlardan masalları, kısa olmasına 
dikkat ederek derledim. Kendi hayatımdan birkaç olayı da masallaş-
tırdım. Bazı klasik masallara da yeni sonlar yazdım. Masalların sonun-
da, masalın içinde okuyucunun ne bulacağını, neyi görebileceğini 
kısaca yazmaya çalıştım.

Sevgili okuyucu,

Benim masallara dair yorumum seçeneklerden biri sadece. Sende-
ki çağrışımları bambaşka olabilir. Çağrışımlarında sonsuz özgürsün. 
Ayrıca, masaldan masala göndermeler yaparak, senin çağrışımlarını 
zenginleştirmeye çalıştım. Birinin vurguladığı temayı bir başkasında 
başka bir açıdan görmek istersin diye düşündüm.

Masalların sonundaki alıntılar da yeni bakış açıları kazanman içindir. 
Her bir masalın sonunda, masalın sendeki çağrışımlarını yazabilece-
ğin bir boşluk bıraktım. Yorumlarını heyecanla bekliyorum. Çağrışım-
ların bu kitabın sonraki baskıları için ve benzerlerinin hazırlanması 
için bana kılavuz olacak. İstersen notlarını senaidemirci@gmail.com 
adresine yaz ya da notlarının fotoğrafını 05320650570’e whatsapp 
üzerinden gönder.

Masalların hafif olmasını ve hayalinde acele etmeden serbestçe yol-
culuk etmesini umduğum için adını 50 Kuştüyü Masal koydum. Güzel 
bir yolculuğu beraber yürümek benim için onur olacak. Hoş geldin.

Dr. Senai Demirci
Psikoterapist
Masal Terapisti
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1 Yol

Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, padişahın biri ülkesine gü-
zel bir yol yaptırmaya karar verir. Yol bittiğinde ise bu yoldan en güzel 
kim geçerse ona büyük bir ödül vereceğini ilan eder. O sıralar tellal-
lık yapan pireler bunu herkese duyurur. Yol inşaatı devam ederken, 
herkes yoldan nasıl güzel geçileceği üzerinde kafa yorar. Develerin 
berber dükkânlarında hararetli tartışmalar yaşanır.

Nihayet yol biter. Daha önce hazırlanmış yarışmacılar kendilerince 
yoldan güzel geçmeye başlar. Birinci grup güzel şarkılar ve türküler 
söyleyerek geçer. İkinci grup, güzel arabalara ve atlara binerek yolu 
kat eder ve yolun sonunda bekleyen padişahın huzuruna varır. Üçün-
cü grup yarışmacı ise güzel elbiseler ve pahalı takılar giyerek yolda 
yürür. Son grup ise dans ederek, halay çekerek ilerler.

Yarışma biter ve padişahın “yoldan en güzel geçen”in kimler oldu-
ğuna karar vermesini beklerler. Fakat padişah hiçbirinin geçişinden 
memnun değil gibidir. Pek ödül vermeye niyeti yoktur. Bunun üzeri-
ne “Sultanım,” der birinci grup, “aslında çok güzel şarkılar söylüyorduk 
koro halinde ama yolun keskin dönemeç yaptığı o yerde kocaman 

bir taş çıktı karşımıza ve bir an şaşırdık, koromuz bozuldu. O taş ol-
masaydı, çok daha güzel geçerdik yoldan.” Bunun üzerine diğerleri 
de özürlerini beyan etmeye başlar. Güzel atlara binerek geçenlerin 
atlarını tökezletmiş, arabalarını neredeyse devirmiştir o taş! Güzel el-
biseler giyenleri ise düşürüp eteklerini toza bulamıştır! Halay çekerek 
yarışanlar da “Âh, o taş yok mu Sultanım, onun yüzünden ahengimiz 
bozuldu, ritmimizi kaybettik” diye şikâyet ederler.

Padişah hepsini sükûnetle dinler. Ama sanki oralı değil gibidir. Tam bu 
sırada, yolun ucundan bir adamın silueti görünür. Padişaha ve kalaba-
lığa doğru iyice yaklaşınca, gelenin öylesine bir yolcu olduğu anlaşılır. 
Üstü başı toz içinde, saçı başı dağınıktır üstelik. Ne güzel bir elbisesi 
vardır ne güzel bir atı. Ne güzel şarkı ya da türkü söylemekte ne de 
halay çekmektedir.

Hayli yorgun olduğu anlaşılan yolcu, iki elinde taşımakta zorlandığı 
belli iki keseyle padişaha doğru yaklaşır. Saygıyla selam verir ve der 
ki: “Sultanım, uzak bir diyardan geliyorum. Bu güzel yola girince, ne-
redeyse yorgunluğumu unuttum. Size minnettarım. Lâkin yolun tam 
dönemeç yaptığı yerde, yolun ortasında büyükçe bir taş gördüm. Bu 
kadar güzel yola, bu çirkin taşın yakışmadığını düşündüm. Benden 
sonra gelecek yolculara da yola da iyilik olsun diye taşı yoldan kaldır-
maya çalıştım. Üstüm başım biraz çamur oldu ama şükür ki taşı kena-
ra çekmeyi başardım. Fakat taşı kaldırınca, altında bunların olduğunu 
gördüm. Yol sizin olduğuna göre, yolda bulduklarım da sizindir.”

Elinde tuttuğu altın keselerini padişaha uzatır. Padişah gülümseyerek 
cevap verir:

“O altınlar sana ait delikanlı!”

“Ama nasıl olur?” diye itiraz eder delikanlı.
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“Altınları sen hak ettin, çünkü yoldan güzel geçme yarışmasını sen 
kazandın.”

Padişah tam burada, özellikle yarışmacılara dönerek, altın değerinde 
bir söz söyler:

“Yoldan güzel geçen, yolun güzelleştirir; yoldan şikâyetçi olmaz!”

Ekmek Arası

Sana en çok sorulan soruyu tahmin etmek zor olmasa gerek: “Büyüyün-
ce ne olacaksın?” Bu sorunun kırıcı olabileceğini büyükler fark etmiyor 
olabilir. “Ne yani şimdi bir şey değil miyim?” diye bir karşılığı olmalı bu 
sorunun. Ne yazık ki, “olma”yı “meslek sahibi olma”ya kilitliyor büyükler. 
Çocuk olmak orijinal bir var oluştur oysa. Genç olmak da öyle...

Gel gelelim, artık bir meslek için karar verme zamanı geldi. Hangi mesleği 
sevdiğine karar verme aşamasında zorlanabilirsin. Bu konuda yeteneklerine 
ve eğilimlerine göre bir karar almalısın. Ama hangi mesleği seçersen seç, o 
mesleği severek yapıyor olmalısın. Severek yaptığın iş seni yormaz. Severek 
yaptığın mesleği güzelleştirebilirsin. Aslında, “meslek” kelimesi “yürünen yol” 
anlamına gelir. Yürüdüğün yolu, yani mesleği güzelleştirebilirsin. Mesela bir 
öğretmensen, sana bakanlar öğretmen olmayı sevmeli. Doktorluk yapıyor-
san, seni gören çocuklara “büyüyünce doktor olacağım!” dedirtmelisin. Unut-

ma ki, itibarını yaptığın meslekten almayacaksın. Yaptı-
ğın meslek itibarını senden alacak. Padişah ne demişti 

hatırla: “Yolu güzel yürüyen, yolu güzelleştirendir.” 
Seni yürüdüğün yol güzelleştirecek değil, sen yü-
rüdüğün yolu güzelleştireceksin. Sayfa 127‘deki 
Cennet Nerede? hikâyesini okursan, yürüyüşün 

önemli bir sorumluluk olduğunu anlayacaksın.

2 Balonlar

Yüzlerce kişinin katıldığı bir seminerde, konuşmacı birden durdu ve 
herkese birer balon dağıttı. Sonra herkesin kendi balonunu şişirmesi-
ni ve balonun üzerine adını yazmasını istedi. İsim yazılmış bütün ba-
lonları topladı ve bir odaya kapattı. Katılımcıları odaya aldı ve 5 dakika 
içinde herkesin kendi balonunu bulmasını istedi. Herkes deli gibi ken-
di adını aramaya başladı, insanlar çarpıştılar, birbirlerini ittirdiler. Tam 
bir kaos ortamı oluştu. Beş dakika dolmuş ama kimse kendi balonunu 
bulamamıştı. Üstüne üstlük katılımcılar birbirlerini incitmişlerdi.

Konuşmacı, ikinci sefer, herkesin herhangi bir balonu almasını ve üze-
rinde adı yazılı kişiye balonunu vermesini rica etti. Garip ki bir kaç da-
kika içinde, gürültüsüzce, herkes kendi balonuna kavuşmuştu. Üstelik 
itiş kakış olmamış, kimse kimseye bağırmamıştı.

Herkes balonuna kavuşunca konuşmacı son sözünü söyledi:

“Az önce yaşadığımız, hayatımızın küçük bir modeliydi. Hepimiz deli 
gibi mutluluğu arıyor ve nerede olduğunu bilmiyoruz. Kendimizi 

Kulağa Küpe
Zamanı kınıyoruz oysa 

ayıp bizdedir
Zamanın bizden başka 

yoktur ayıbı
—İmam Şafii
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mutlu etmek için koşturmak yerine başkalarını mutlu etmeye odak-
lansak, herkes mutlu olacak. Sevdiklerinize mutluluk verin, korkma-
yın. Sizinki size gelir.”

Ekmek Arası

Kendimizi mutlu etmek için çabaladığımızda hem başarısız oluyoruz 
hem daha çok yoruluyoruz. Başkalarının mutluluğu için çabaladığımız-
da mutluluğun tıpkı bir pinpon topunun duvardan dönmesi gibi kolay-
ca koştuğunu göreceğiz. Belki çoktan gördük bile. Yine de sayfa 51‘deki 

Beddua hikâyesindeki Maruf-u Kerhi’nin sözleri 
konuyu daha canlı anlamana yardımcı ola-

bilir. Başkalarının mutluluğu seni mutsuz 
etmez. Sayfa 125’deki En İyi Tohum’a da 
bir göz atarsan, hayata ve mutluluğa bun-
dan bambaşka bir açıdan bakmaya baş-
layacaksın.

Kulağa Küpe
Benim kaderim 

başkalarının mutluluğunu 
görmekle mutlu olmak.

Bambaşka bir mutluluk bu.
—Tolstoy


