
OZAN BEEDLE’IN HİKÂYELERİ

J.K. Row ling 1997-2007 yılları arasında yayımlanmış, dünya çapında 
yaklaşık 450 milyon adet satmış, 200’den fazla bölgede dağıtılmış, 77 
dile çevrilmiş  ve sekiz gişe rekortmeni filme uyarlanmış yedi kitaplık 
Harry Potter serisinin yazarıdır. 

Çocuk edebiyatına katkılarından dolayı aldığı OBE’nin (Order of the 
British Empire) yanı sıra çok sayıda ödül ve onursal derecenin sahibidir: 
Prince of Asturias Concord Ödülü, Fransız Legion d’Honneur nişanı 
ve Hans Christian Andersen Ödülü alan yazar aldığı davet üzerine 
Harvard Üniversitesi mezuniyet töreni konuşmasını yapmıştır. Çok 
sayıda yardım işine imza atan Volant adlı hayır kurumunun yanı sıra, 
yardıma muhtaç çocukların hayatını dönüştürmek için çalışan hayır 
kurumu Lumos’un kurucusudur.

Se vin Ok yay 1942’de İs tan bul’da doğ du. Ar na vut köy Ame ri kan 
Kız Ko le ji’ni bi tir di. 1963’ten be ri çe vir men lik, 1976’dan be ri ga ze-
te ci lik ya pı yor. Özel lik le si ne ma, caz ve spor üze ri ne ya zı yor. 2014 
Çeviri Derneği Onur Ödülü sahibi. Kitapları: İlk Ro ma nım (ro man, 
1996, 2002); 120 Film de Sey riâ lem (si ne ma eleş ti ri le ri, 1996, 2002); Çi çek 
Dür bü nü (de ne me ler, 1998, 2002); Gol Atan Ka le ye (de ne me ler, 2002) 
BaşlıcaÇevirileri:Ted Hug hes’dan İlk Dün ya Hi kâ ye le ri (YKY, 1998), 
Edou ard Ro di ti’den Tür ki ye Tat la rı (YKY, 1999), J.D. Sa lin ger’dan Yük
sel tin Ta van Ki ri şi ni Us ta lar ve Sey mo ur – Bir Gi riş (Coş kun Yer li ile, 
YKY, 1999); J. K. Row ling’in Harry Pot ter di zi sin den Sır lar Oda sı (YKY, 
2001), Az ka ban Tut sa ğı (K. Kut lu ile, YKY, 2001), Ateş Ka de hi (K. Kut lu 
ile, YKY, 2001), Züm rü dü an ka Yol daş lı ğı (K. Kut lu ile, YKY, 2003), Me lez 
Prens (K. Kut lu ile, YKY, 2005) ve Ölüm Ya di gâr la rı (K. Kut lu ile, YKY, 
2007). Ay nı di zi nin “yar dım cı ki tap”la rın dan Fan tas tik Ca na var lar 
Ne ler dir, Ne re ler de Bu lu nur lar?’ı (Gül Sa rı oğ lu ile, YKY, 2002) ve Ozan 
Beedle’ın Hikâyeleri’ni (K. Kutlu ile, YKY, 2009) çe vir di.

Kut luk han Kut lu 1972’de İs tan bul’da doğ du. Ka dı köy Ana do lu Li se-
si’ni ve İs tan bul Üni ver si te si İn gi liz Di li ve Ede bi ya tı bö lü mü nü bi tir-
di. 1991’de Nok ta – Ne Ne re de kad ro su na ka tı la rak si ne ma, ede bi yat ve 
mü zik üze ri ne yaz ma ya baş la dı. Çe şit li ya yın or gan la rın da ya zar lık ve 
edi tör lük yap tı. Da ha çok film eleş ti ri le ri ve si ne ma ya zı la rı ya zı yor, 
çe vi ri ya pı yor. Çevirileri: J.K. Row ling’in Harry Pot ter di zi sin den Az
ka ban Tut sa ğı (S. Ok yay ile, YKY, 2001), Ateş Ka de hi (S. Ok yay ile, YKY, 
2001), Züm rü dü an ka Yol daş lı ğı (S. Ok yay ile, YKY, 2003), Melez Prens (S. 
Okyay ile, YKY, 2005) ve Ölüm Yadigârları (S. Ok yay ile, YKY, 2007). 
Gül Sa rı oğ lu ile de ay nı di zi nin “yar dım cı ki tap”la rın dan Çağ lar Bo yu 
Qu id ditch’i (YKY, 2002) çe vir di.



J.K. Rowling’in
YKY’deki kitapları:

Harry Potter ve Felsefe Taşı (2001)
Harry Potter ve Sırlar Odası (2001)

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı (2001)
Harry Potter ve Ateş Kadehi (2001)

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı (2003)
Harry Potter ve Melez Prens (2005)

Harry Potter ve Ölüm Yadigârları (2007)

Harry Potter ve Felsefe Taşı (resimli özel baskı - 2015)

Harry Potter serisi ek kitapları:
Fantastik Canavarlar Nelerdir,

Nerede Bulunurlar? (2002, Comic Relief yararına)
Çağlar Boyu Quidditch (2002, Comic Relief yararına)

Ozan Beedle’ın Hikâyeleri (2009, Lumos yararına)



J.K. Rowling’in
YKY’deki kitapları:

Harry Potter ve Felsefe Taşı (2001)
Harry Potter ve Sırlar Odası (2001)

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı (2001)
Harry Potter ve Ateş Kadehi (2001)

Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? (2002)
Çağlar Boyu Quidditch (2002)

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı (2003)
Harry Potter ve Melez Prens (2005)

Harry Potter ve Ölüm Yadigârları (2007)
Ozan Beedle’ın Hikâyeleri (2009)

J.K. ROWLING

Ozan Beedle’ın 
Hikâyeleri

Eski harflerle yazılmış aslından çeviren

Hermione Granger

Çevirenler

Sevin Okyay
Kutlukhan Kutlu



YapıKrediYayınları–2827  
DoğanKardeş–236

OzanBeedle’ınHikâyeleri/J.K.Rowling
Özgünadı:TheTalesofBeedletheBard
Çevirenler:SevinOkyay-KutlukhanKutlu

Kitapeditörü:BetülKadıoğlu
Düzelti:KorkutTankuter

Geneltasarım:NahideDikel
Grafikuygulama:AkgülYıldız

Baskı:BilnetMatbaacılıkveAmbalajSan.A.Ş.
DudulluOrganizeSan.Bölgesi1.Cad.No:16Ümraniye-İstanbul
Tel:4444403•Fax:(0216)3659907-08•www.bilnet.net.tr

SertifikaNo:31345

Çeviriyetemelalınanbaskı:BloomsburyPublishing,2008
1.baskı:İstanbul,Ocak2009
8.baskı:İstanbul,Ocak2016

8.baskıadedi:3000
ISBN978-975-08-1540-9

©YapıKrediKültürSanatYayıncılıkTicaretveSanayiA.Ş.,2013
SertifikaNo:12334

Textandillustrationscopyright©2007,2008J.K.Rowling.Allrightsreserved.

Bütünyayınhaklarısaklıdır.
Kaynakgösterilerektanıtımiçinyapılacakkısaalıntılardışında
yayıncınınyazılıizniolmaksızınhiçbiryollaçoğaltılamaz.

YapıKrediKültürSanatYayıncılıkTicaretveSanayiA.Ş.
İstiklalCaddesiNo:142OdakuleİşMerkeziKat:3Beyoğlu34430İstanbul

Telefon:(0212)2524700(pbx)Faks:(0212)2930723
http://www.ykykultur.com.tr

e-posta:ykykultur@ykykultur.com.tr
İnternetsatışadresi:http://alisveris.yapikredi.com.tr

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık
PEN International Publishers Circle üyesidir.







İçindekiler

Giriş • 11

1

BÜYÜCÜ VE ZIPLAYAN KAZAN • 19

2

İYİ KADER ÇEŞMESİ • 33

3

SİHİRBAZIN KILLI KALBİ • 51

4

BABBITTY RABBITTY VE KIKIRDAYAN KÜTÜĞÜ • 65

5

ÜÇ KARDEŞİN HİKÂYESİ • 83

Avrupa Parlamentosu Üyesi
Winterbourne Baronesi Nicholson’ın Mesajı • 97









11

Giriş

Ozan Beedle’ın Hikâyeleri küçük büyücüler ve cadılar için 
yazılmış bir öyküler toplaması. Bunlar yüzyıllardır çok 
sevilen uyku öncesi öyküleri, o yüzden de Muggle (sihir 
kullanmayan) çocuklar için Külkedisi ve Uyuyan Güzel ne 
kadar tanıdıksa, Hogwarts’taki öğrencilerin çoğu için Zıp-
layan Çömlek ve İyi Talih Çeşmesi de o kadar tanıdık.

Beedle’ın hikâyeleri birçok bakımdan bizim masalla-
rımızı andırıyor; örneğin erdem genellikle ödüllendirili-
yor ve kötülük cezalandırılıyor. Öte yandan çok bariz bir 
fark var. Muggle masallarında kahramanın dertlerinin 
kökünde genellikle büyü vardır – kötü cadı elmayı ze-
hirlemiştir, prensesi yüz yıllık bir uykuya sokmuştur ya 
da prensi korkunç bir canavara dönüştürmüştür. Ozan 
Beedle’ın Hikâyeleri’nde ise kendileri sihir yapabilen an-
cak sorunlarını çözmede bizim kadar zorlanan kahra-
manlarla karşılaşıyoruz. Beedle’ın öyküleri nesiller boyu 
büyücü anne ve babaların hayatın şu acı gerçeğini ço-
cuklarına anlatmalarına yardımcı olmuştur: sihir, dert 
iyileştirdiği kadar derde de sebep olur.
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Ozan Beedle’ın Hikâyeleri

Bu hikâyelerle Muggle benzerleri arasındaki bir baş-
ka kayda değer farklılıksa Beedle’ın cadılarının kendi 
kaderlerini ellerine almada bizim masallarımızdaki ka-
dın kahramanlardan çok daha etkin olmaları. Asha da, 
Altheda da, Amata da, Babbitty Rabbitty de upuzun bir 
şekerlemeye yatmak ya da birinin kayıp bir ayakkabıyı 
getirmesini beklemek yerine, kaderlerini kendi elleri-
ne alan cadılar. Bu kuralın istisnası –“Sihirbazın Kıllı 
Kalbi”ndeki adsız kız– bizim masallardaki prensesleri-
mize daha benzer davranıyor ama hikâyesi “ve sonsuza 
dek mutlu yaşamışlar” diye sona ermiyor.

Ozan Beedle on beşinci yüzyılda yaşamıştı ve ha-
yatının büyük kısmı bugün hâlâ bir esrar perdesinin 
arkasında. Yorkshire’da doğduğunu biliyoruz, bugüne 
kalan tek gravür ise bize onun çok gür bir sakalı oldu-
ğunu gösteriyor. Öyküleri görüşlerini doğru bir şekilde 
yansıtıyorsa, Muggle’ları hayli seviyor, onları kötü niyet-
liden ziyade cahil olarak görüyormuş; Karanlık Büyü’ye 
güvenmiyormuş ve büyücü türünün en fena aşırılıkları-
nın zalimlik, duyarsızlık ve kibirle yeteneklerini kötüye 
kullanma gibi son derece insani özelliklerden geldiğine 
inanıyormuş. Onun öykülerinde başarıya ulaşan kahra-
manlar en güçlü sihre sahip kişiler değil, en çok iyi kalp-
lilik, sağduyu ve beceri gösterenler.

Buna çok benzer görüşlere sahip bir günümüz bü-
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yücüsü de elbette Merlin Nişanı (Birinci Sınıf), Hogwarts 
Cadılık ve Büyücülük Okulu Müdürü, Uluslararası Bü-
yücüler Konferedasyonu Yüce Şahsiyeti ve Büyüceşûra 
Baş Sihirbazı Profesör Albus Percival Wulfric Brian 
Dumbledore’du. Bakış açısındaki bu benzerliğe rağmen, 
Dumbledore’un vasiyetinde Hogwarts Arşivleri’ne bı-
raktığı çok sayıda evrak arasında Ozan Beedle’ın Hikâyeleri 
üzerine notlar bulmak şaşırtıcı olmuştu. Bu yorumla-
rı sadece kendi için mi yoksa gelecekte basılması ama-
cıyla mı yazdığını hiçbir zaman bilemeyeceğiz; ancak, 
Hogwarts’ın şimdiki müdiresi Profesör McGonagall bü-
yük bir iyi niyet göstererek Profesör Dumbledore’un not-
larını burada, Hermione Granger’ın masallardan yaptı-
ğı yeni çeviride yayımlamamıza müsaade etti. Profesör 
Dumbledore’un büyücülük tarihi üzerine gözlemler, ki-
şisel hatıralar ve her öykü üzerine aydınlatıcı bilgileri de 
içeren yorumları gerek büyücü gerekse Muggle yeni bir 
nesil okurun Ozan Beedle’ın Hikâyeleri’ni anlamasına yar-
dımcı olacaktır. Onu şahsen tanıyanların hepsinin inancı 
o ki Profesör Dumbledore bu projeye desteğini vermek-
ten çok memnun olurdu, özellikle de tüm telif geliri ses-
lerini duyurmaya muhtaç çocuklar için çalışan Lumos’a 
bağışlanacağı için. 

Profesör Dumbledore’un notları üzerine küçük bir 
ekleme yapmak doğru olur gibi görünüyor. Anlayabil-

Giriş
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Ozan Beedle’ın Hikâyeleri

diğimiz kadarıyla, bu notlar Hogwarts’ın Astronomi 
Kulesi’nin tepesinde gerçekleşen trajik olaylardan on 
sekiz ay kadar önce tamamlanmış. Son büyücüler sa-
vaşının tarihine aşina olanlar (örneğin Harry Potter’ın 
hayatının yedi cildini de okumuş olan herkes) Profesör 
Dumbledore’un bu kitabın son öyküsü hakkında bildik-
lerinden –ya da şüphelendiklerinden– biraz daha azını 
açığa vurduğunun farkına varacaktır. Atlamış olabilece-
ği şeylerin altında belki de Dumbledore’un yıllar önce en 
sevdiği ve en ünlü öğrencisine gerçek hakkında söyle-
dikleri yatıyor:

“Hem gü zel, hem kor kunç bir şey dir ger çek, 
çok özen is ter.”

Ona katılalım ya da katılmayalım, belki Profesör Dumb-
ledore ’u gelecekteki okuyucuları kendisinin pençesine 
düştüğü ve sonunda feci bir bedel ödemesine sebep olan 
akıl çelici unsurlardan korumaya çalıştığı için mazur gö-
rebiliriz. 

J.K. Rowling
2008
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Dipnotlar Üzerine Bir Not

Profesör Dumbledore notlarını büyücü okurlar için yaz-
mış gibi görünüyor, o yüzden de yer yer Muggle oku-
yucular için biraz açılması gerekebilecek terimlere ya da 
olgulara dair açıklamalar ekledim.

J. K. R.




