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“Ben al�nla kaplıyım.” dedi Prens. “Üstümdeki bütün bu al�n 
yaprakları tek tek çıkarmalı ve yoksul halkıma vermelisin. 
Yaşayanlar, al�nı hep mutluluğun kaynağı olarak görüyorlar.”

Mutlu Prens ve Diğer Öyküler, dünyanın en çok okunan 
yazarlarından biri olan Oscar Wilde’ın 1888 yılında yayımlanan 
bir öykü derlemesidir. Kitaba adını veren Mutlu Prens yazarın 
en tanınan öyküsüdür.

Sade ve basit bir üslupla kaleme alınmış, içinde beş adet öykü 
barındıran bu eserde Wilde, insanların ikiyüzlülük, sevgisizlik, 
bencillik ve kibir gibi ahlaki duygularını eleş�rel bir dille 
hikâyeleş�rir. Yoksulluk, eşitsizlik, adaletsizlik gibi toplumsal 
sorunları masalsı bir biçimde anlatan Mutlu Prens, pek çok 
kesim tara�ndan kapitalist ideolojilerin bir eleş�risi olarak 
yorumlanır.

Benzersiz doğa be�mlemeleriyle okuyucuya keyif veren bu 
öyküler, sevginin en yüce değer olduğu düşüncesine odaklanır.
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MUTLU PRENS

Şehrin epey yukarılarında, uzun bir sütunun tepesinde 
Mutlu Prens’in heykeli yükseliyordu. Bu heykel tepeden tırna-
ğa ince, altın yapraklarla yaldızlanmıştı; gözlerinin yerinde sa-
firler, kılıcının kabzasında da kocaman kırmızı bir yakut vardı.

Heykelin hayranı da epey çoktu. Belediye meclis üyelerin-
den, sanat zevkiyle ünlenmeyi arzulayanlardan biri, “Rüzgâr 
gülü kadar güzel ama onun kadar faydalı değil.” dedi. İnsanla-
rın kendisi için, “Kullanışlı mı değil mi bununla ilgilenmiyor, 
önemsediği tek şey güzellik.” demesi olmazdı şimdi. Zaten bu 
tanıma uyduğu da yoktu.

Sağduyulu bir anne, elde edilmesi olanaksız şeyler için ağla-
yıp duran küçük oğluna, “Neden sen de Mutlu Prens gibi ola-
mıyorsun?” diye sordu. “Mutlu Prens ağlamayı aklından bile 
geçirmez.”

Üzgün bir adam bu muhteşem heykele bakarken, “Dün-
yada böylesine mutlu birinin var olduğunu görünce seviniyo-
rum.” diye mırıldandı.

Parlak kırmızı pelerinleri ve bluzlarının üzerine giydikleri 
beyaz askısız elbiseleriyle katedralden çıkan vakıf öğrencileri, 
“Tıpkı bir meleğe benziyor.” dedi.

“Nereden biliyorsunuz?” diye sordu matematik öğretmen-
leri. “Ömrünüzde melek mi gördünüz?”

“Gördük tabii ama düşlerimizde!” diye yanıtladı çocuklar. 
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Matematik öğretmeni kaşlarını çattı ve sert sert baktı çünkü o, 
çocukların düş kurmasını onaylamazdı.

Bir gece şehrin üzerinde minik bir Kırlangıç uçuyordu. 
Dostları altı hafta önce Mısır’a gitmişti ama o, nehirdeki dün-
yalar güzeli Kamış’a âşık olduğundan onlara katılmamıştı. Bu 
Kamış’la baharın ilk günlerinde kocaman sarı bir güvenin pe-
şinde nehir boyunca uçarken karşılaşmış ve ince belinin cazi-
besine kapılınca da onunla konuşmadan edememişti.

Hemen sadede gelmeyi seven Kırlangıç, “Seni seveyim mi?” 
diye sormuş, Kamış da yerlere kadar eğilerek cevap vermişti. 
Bunun üzerine Kırlangıç onun etrafında uçup durmuş, kanat-
larıyla suya dokunmuş ve ufacık gümüş dalgalar çıkarmıştı. 
Onun kur yapışı da işte böyleydi ve tüm yaz kur yapmayı sür-
dürmüştü.

“Bu ilişkide mantık yok.” diye ötmüştü diğer kırlangıçlar. 
“Kamış çulsuzun biri, hem akrabası da çok.” Gerçekten de ne-
hir kamışlarla doluydu. 

Sonbahar geldiğinde bütün kırlangıçlar uçup gitti. On-
lar gidince bizim Kırlangıç yalnız hissetmeye ve sevgilisinden 
sıkılmaya başladı. “Biraz olsun konuştuğu yok.” dedi kendi 
kendine, “Korkarım fingirdeğin biri çünkü rüzgârla sürekli 
cilveleşip duruyor.” Gerçekten de rüzgâr ne zaman esse Kamış 
zarafetle boyun eğiyordu. “Ancak evcimen olduğunu da kabul 
etmek gerek.” diye devam etti bizim Kırlangıç. 

Nihayet bir gün Kamış’a gidip, “Benimle gelir misin?” diye 
sordu ama Kamış’ın yanıtı başını iki yana sallamak oldu; evine 
fazla bağlıydı.

“Benimle oyun oynuyordun.” diye haykırdı Kırlangıç. “Ben 
piramitlere gidiyorum. Elveda!” dedi ve uçtu.

Gün boyunca uçtu da uçtu, akşam olduğunda ise şehre var-
dı. “Nereye konsam?” dedi. “Şehir beni ağırlamaya hazırlan-
mıştır umarım.”

Sonra uzun sütunun üstündeki heykeli gördü. “Orası olur 
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işte!” diye bağırdı. “Epey güzel bir yer, bol bol da temiz hava 
alınır.” Bunun üzerine Mutlu Prens’in ayaklarının arasına indi.

Etrafına bakarken, “Altından bir yatak odam var.” dedi 
kendine usulca. Yatmaya hazırlandı fakat tam başını kanadının 
altına almıştı ki devasa bir su damlası üstüne düşüverdi. “Ne 
kadar tuhaf!” diye bağırdı. “Gökyüzünde tek bir bulut bile 
yok. Yıldızlar da berrak ve parlak ama işte yağmur yağıyor. Av-
rupa’nın kuzeyinde hava hakikaten de rezalet. Kamış yağmuru 
severdi ama o da sırf bencilliğinden.”

Sonra bir damla daha düştü.
“Bir heykel yağmurdan koruyamayacaksa neye yarar?” 

dedi. “İyisi mi gidip güzel bir baca külahı bulayım ben.” Bunu 
der demez uçmaya karar verdi.

Ama kanatlarını açmadan önce üçüncü damla düştü, Kır-
langıç başını kaldırdı ve bir de ne görsün?

Mutlu Prens’in gözleri yaşlarla doluydu ve gözyaşları altın 
yanaklarından süzülüyordu. Ayışığında yüzü öyle güzel görü-
nüyordu ki Kırlangıç’ın yüreği sızladı.

“Kimsin sen?” diye sordu Kırlangıç.
“Ben Mutlu Prens’im.”
“Neden ağlıyorsun o zaman?” dedi Kırlangıç. “Beni sırılsık-

lam ettin.”
“Hayattayken ve yüreğim bir insan yüreğiyken,” dedi hey-

kel, “Gözyaşı nedir bilmezdim. Sarayım Sans-Souci’nin* kapı-
ları kedere kapalıydı. Gündüzleri bahçede dostlarımla oyunlar 
oynar, akşam oldu mu da Büyük Salon’da dansların başını çe-
kerdim. Bahçenin sınırları yüksek bir duvarla örülüydü. Bir 
kez olsun o duvarın arkasında ne olduğunu merak edip de sor-
madım. Bana dair her şey çok güzeldi. Maiyetimdekiler bana 
Mutlu Prens derdi ve sefa içinde, keyifle yaşamaya mutluluk 

* Ç.N.: Almanya’nın Potsdam şehrinde yer alan sarayın adı, ‘kaygısız, 
tasasız’ anlamına gelmektedir.
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