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“Fairy tales are more than true:
not because they tell us that dragons exist,

but because they tell us that dragons can be beaten.”

Neil Gaiman
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Yeşil renk neden yeşildir? 
Belgian Modern Story

Turkish language version 

Marianne Poncelet      
Amélie Clément



Küçük bir çocuk beyaz yatağında uyurken tekrar tekrar sorar:
“Yeşil renk neden yeşildir?”
Küçük oğlum, sana bu hikayeyi anlatayım ...
Dünyanın başlangıcında, yeşil renk yoktu. Her şey maviydi. Hatta Dünya’ya “mavi 
gezegen” denirdi. Gökyüzünün mavisi aynanın sonsuz sayıda yansıması gibi, denizin 
mavisine karışırdı.
Ancak bir gün, Güneş sarı oklarını normalden biraz daha fazla fırlatır ve binlerce 
güneş ışını okyanusa girer.
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Dalgalar sarı kumlara çarpar. Güneşin altın ışıkları, mavimsi suyla karışır, sarı kum üzerinde 
yanıp sönerek parlar. Renklerin bu şekilde kaynaşması uzun süre devam eder.
Sonra garip bir şey olur. Kıyıda yeşil bir nokta belirir. Dünyadaki ilk yeşil nokta. Yeşil 
nokta büyür büyür ve yavaşça kum tepelerini volkandan akan bir lav gibi örter.
Böylelikle hiçbir yerde var olmayan bir renk kendini evrene dayatır. Ne tam mavi, ne de 
tam sarı, arasında bir renk: yeşil renk.
Ama aniden, bu yeşil gelgitin ortasında bir kabuk görünür. Kabuktan küçük bir kafa uzanır: 
denizin ve güneşin sevgisinden doğan bir Peri, ayağa fırlar, gözlerini ovar ve şaşkınlıkla 
başını eğer. Önünde, uçsuz bucaksız deniz! Bir atlama ile etrafında döner ve arkasında, 
uçsuz bucaksız toprak!
Ellerini çırparak “Ne kadar güzel!” diye bağırır. “Hadi daha yakından bakalım.”
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Ve yeşilimsi sulara giren peri hızlı bir adım atar. Kum tepelerin üzerinden sıçrar 
ve dağa çıkmaya başlar. Kayalara tutunurken, taşa dokunduğunda taşın yeşil renge 
döndüğünü görür ve çok şaşırır.
Şaşkınlıkla ellerine bakar. Tüm vücudu gibi elleri de yeşil renktedir.
“Peki gri kaya neden aniden yeşil oldu?”
Peri cesurca dağın tepesine doğru tırmanmaya başlar. Oraya vardığında, eski kuru bir 
ağacı keşfeder.
Ağacın kuru dallarını okşarken “Zavallı ağaç, iyi durumda görünmüyor” der küçük 
Peri.
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Küçük Peri ağacın dallarını okşarken, dallar aniden yumuşak yeşil bir renge bürünür. 
Küçük tomurcuklar açar, ardından yapraklar görünür ve bahar yaprakları oluşur.
Hâlâ şaşkın olan peri ellerine bakar ve bir kahkaha atar.
“Bak böyle daha güzel görünüyorsun!” der, kendisini gururla düzelten ağaca.
Küçük Peri yolda ilerlemeye devam eder. Dokunduğu her şey yeşile dönmektedir. Bu 
onu çok eğlendirir, fakat her şeye dokunmamaya dikkat eder çünkü diğer renkler de 
onu mutlu etmektedir.
Kısa bir süre içerisinde, yeryüzünde küçük Peri’nin geçtiği her yerde yeşil noktalar 
ortaya çıkar. Daha sonra bunlara tarlalar veya çayırlar denir. Tepelerdeki siyah ağaçlar 
göz kamaştırıcı bir yeşil ile kaplanır ve vadilerin derinliklerinde neşeli kümeler halinde 
taze çimler çıkar.
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Küçük Peri bir gün temiz bir nehrin kıyısına varır. Ellerinin gücünü unutarak, suya atlar 
ve sevinçle suyun içinde hoplayıp zıplar. Akarsu birden yeşile döner ve yakınlardaki 
bir ormana doğru akar. Köklerini yerin altına salan ve derelerden su içen ağaçlar, 
giderek yeşile dönüşür. Bu sefer, yeşil renge dönüşen simsiyah bir ormandır!
“Ne kadar güzel!” diye gülerek bağırır küçük Peri.
Akşam vakti, ormanın bir kenarında uzanır ve uykuya dalar.
Ertesi sabah, tembel tembel esner ve sonra ışık altında dans etmeye başlar. Kahkahası 
saf su çağlayanı gibidir ve sonsuz yeşil dalgalar gibi yankıları vardır. Kahkahaları 
ağaçların ve bitkilerin tomurcuklarına dokunur ve tomurcuklar rengarenk çiçek açar.
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Ve böylelikle dünyadaki ilk ilkbahar ortaya çıkar.
Küçük Peri’nin içi rahatlar. Gece gündüz, gezegendeki tüm renklerinin dengesini 
izler. Küçük Peri’ye her yerde dua edilir ve insanlar onun izini takip eder. Onun 
izleri küçük yeşil adalara benzemektedir.
Ve bir gün, adaların uzun izi bir uçurumun kenarında sona erer. Aşağıda, bin deniz 
kabuğunun dinlendiği bir plaja dalgalar çarpar. Ama küçük yeşil Peri’den hiçbir iz 
yoktur...
Ufukta gökyüzünde yeşil bir gökkuşağı görünür. Küçük Peri, yolculuklarının en 
güzeline çıkmıştır.
O günden bu yana, iyi havalarda, Güneş yolculuğunu bitirdiğinde, yeşil bir ışık 
görünür ...
Bu ışık, Dünya’yı umudun işareti olarak selamlayan küçük Peri’nin ruhudur.
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