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Zamanın birinde, Çam diyarında yaşayan; huysuz mu huysuz, aksi mi aksi, mızmız mı 

mızmız bir kral varmış. Bu huysuz kral çabuk yorulur, çabuk hastalanırmış. Bu yüzden 

ülkenin işleri hep yarım kalırmış. Bu duruma çare bulmak isteyen doktorlar toplanmışlar ve 

kralı muayene etmişler. Huysuz kralın “kansızlık” denilen bir rahatsızlığı olduğunu 

anlamışlar. Kralın vücudundaki kan ona yetmiyormuş. Vücudunun daha fazla kan üretmesi 

gerekiyormuş. Durum anlaşılınca doktorlar tedavi için ilaçlar hazırlamışlar. Ama Huysuz kral 

hiçbirini beğenmemiş; 

- Bunun tadı çok kötü. 

- Bunun kokusu çok kötü. 

- Bu çok katı boğazımdan geçmiyor! diyerek hiçbirini içmemiş. 

[Çizim: Kral memnuniyetsiz bir ifade ile önündeki ilaçları beğenmiyor]                                                

Huysuz kral iyileşemedikçe ülkenin durumu gittikçe kötüleşmiş. Toplantılarda uyuya kaldığı 

için hiçbir karar alınamıyormuş. Hiçbir iş bitmiyormuş. Sarayın çalışanları çaresizce ne 

yapacağını düşünüyormuş. Bu çalışanlardan biri olan saray aşçısı yıllardır bu sarayda görev 

yapıyormuş. Tecrübeli bir aşçıymış. Ve kralı iyi tanırmış. Onun ne yediğini, neyi sevdiğini 

veya sevmediğini çok iyi bilirmiş. Yemekleri ona göre hazırlarmış.  

Bu duruma el atıp bir çare bulmak istemiş.  

[Tahtında uyuyan krala, gizlice endişeli bir şekilde bakan aşçı] 

Saray aşçısı en güvendiği aşçı yamağını yanına çağırmış. 

-Şimdi beni iyi dinle. Kralın durumunu biliyorsun. Bunun için sana çok önemli bir görev 

vereceğim. Yıllar önce yeni lezzetler keşfetmek için seyahatlere çıkardım. Ve bu harika gıdayı 

o zaman görmüştüm. Koyu renkli, akışkan ve lezzetli. En önemlisi de kansızlığa çok iyi 

geliyordu. Kralın iyileşmesi için onu bulmalıyız. 

-Usta bu dediğin şeyin adı nedir? Onu nerede bulacağım? 
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Saray aşçısı, yamağının kulağına eğilip fısıldamış;  

-Pekmez. Bu çok önemli gıdanın adı pekmez. Pekmezi yapmayı herkes bilmez. Sen Üzüm 

Nene’ye git. 

[Saray aşçısı, yardımcısının kulağına fısıldıyor]  

Çocuk, ustasının kendisine tarif ettiği yere gitmiş. Üzüm Nene’yi bulmuş. Ona durumu 

anlatmış ve üzüm pekmezi istemiş.  

Üzüm Nene:  

Tamam. Sana pekmez vereceğim. Ama anlaşılan kralın durumu sizi zor durumda bırakmış. 

Kansızlık bir kere pekmez yemekle geçmez. Kralın bunu düzenli olarak tüketmesi gerekir. 

İstersen sana pekmezin nasıl yapıldığını öğretebilirim. 

Aşçı yamağı çok yorgun olduğu için bir an önce geri dönmek istiyormuş. “Bitince yine almaya 

gelirim” diye düşünmüş. Üzüm Nene’nin teklifini nazikçe geri çevirmiş. Sadece üzüm 

pekmezini almış ve saraya geri dönmüş.  

[Üzüm bağlarının arasında üzüm nene ve aşçı yamağı konuşuyor] 

Saray aşçısı bu pekmezle çeşitli tatlılar hazırlamış. Pekmeze su katmış ve krala meyve suyu 

gibi içirmiş. Huysuz kral pekmezin tadını beğendiği için itiraz etmeden hepsini yemiş, içmiş. 

Günler geçmiş, haftalar geçmiş. Huysuz kral pekmezi tükettikçe kendini daha iyi hissetmeye 

başlamış. Ve uzun süre düzenli pekmez yemenin sonucunda, artık iyileşmiş. 

[Kral mutlu bir şekilde pekmezle yapılmış yiyeceklerle dolu masada oturuyor ve yiyor]  

Huysuz kral artık hemen yorulmuyormuş. İşler eskisi gibi yarım kalmıyormuş. Kral 

toplantılara katılıyor ve tüm sorunlarla ilgileniyormuş. Böylece halk da memnun olmuş. 

Ülkede bir bayram havası varmış. 

[Kral enerjik bir şekilde önden yürüyor, çalışanları arkasından mutlu bir şekilde takip ediyor.] 

Aradan zaman geçmiş. Aldıkları pekmez çok azalmış. Saray aşçısı yamağını çağırmış. Tekrar 

pekmez alması için onu Üzüm Nene’ye yollamış. Aşçı yamağı, Üzüm Nene’nin evine gitmiş 

ama ne görsün? Üzüm Nene’nin evi bomboşmuş. Etraftaki komşulara sorunca öğrenmiş. 

Meğer Üzüm nene taşınmış. Aşçı yamağı oturmuş ve hayıflanmaya başlamış; 

-Keşke pekmezin nasıl yapıldığını öğrenseydim. Kendisi öğretmek istedi ama ben tembellik 

ettim. Şimdi nasıl bulacağım ben Üzüm Nene’yi! 

[Çayırlıkta üzgün ve pişman şekilde oturan aşçı yamağı] 



Aşçı yamağı ah vah ederken birden aklına bir fikir gelmiş. “Pekmezin nasıl yapıldığını 

bilmiyorum. Ama Üzüm Nene’yi nasıl bulacağımı biliyorum. Üzüm Nene’nin pekmez 

yapabilmesi için üzüme ihtiyacı var. Eğer üzüm bağlarını gezersem onu bulabilirim.” 

Aşçı yamağı azimle yola koyulmuş. Civarda ne kadar üzüm bağı varsa gezmiş ama 

bulamamış. Günlerce seyahat etmiş, en sonunda Bağ diyarına gelmiş. İnsanlara sora sora 

Üzüm Nene’yi bulmuş. Ağlayarak pişmanlığını dile getirmiş ve kendisine pekmez yapımını 

öğretmesini istemiş. 

[Üzüm bağları içinde, çırak ve üzüm nene. Çırak üzgün bir şekilde neneye bir şeyler anlatıyor] 

Üzüm Nene çocuğun çaresizliğine üzülmüş ve isteğini kabul etmiş. 

Üzüm Nene anlatırken bir yandan da pekmezi yapıyorlarmış; 

-Önce üzümlerimizi topluyoruz 

-Ardından topladığımız üzümleri temiz bir çuvalın içine dolduruyoruz. Bu üzümleri ezip 

suyunu çıkaracağız. 

[Üzüm nene başında tarif eder şekilde duruyor. Çocuk temiz ve özel çizmelerle üzüm çuvalını eziyor. 

Bir yandan çıkan üzüm suyu bir kaba doluyor.] 

-Elde ettiğimiz üzüm suyunun içerisine pekmez toprağı koyuyoruz. Bu özel bir toprak. 

Pekmeze her toprak koyulmaz.  

Aşçı yamağı: 

-Toprak mı? Yemeğe toprak koyulduğu nerede görülmüş nene! Ben Saray mutfağında 

çalışıyorum, krala toprak mı yedireceğim? 

Üzüm Nene: 

-Evlat! Önce dinlemeyi öğren. Krala toprak yedirmeyeceksin. Eğer bu toprağı koymazsan 

pekmezin tadı ekşi olur. Bu özel toprak üzüm suyunun içindeki asidi alıyor. Tadındaki ekşiliği 

alıyor. Böylece pekmez, bal kadar tatlı oluyor.  

[Şeffaf kabın içindeki üzüm suyuna toprak katılıyor. ] 

Aşçı yamağı sessizce dinlemiş. Üzüm nene ne söylediyse itiraz etmeden yapmaya devam 

etmiş. 

Üzüm nene: 

-Bu suyu bir gece dinlendireceğiz. Toprak üzüm suyunun içindeki tortuları aşağıya çekecek. 

Böylece üzüm suyu berraklaşacak.  



Ertesi sabah olmuş, üzüm suyuna bakmışlar. Gerçekten de üzüm suyunun kalıntıları dibine 

çökmüş ve temiz üzüm suyu yukarıda kalmış. 

[Kabın dışından üzüm suyunun alması gereken hal belli oluyor. Tortusu dibine çökmüş, berrak bir 

üzüm suyu] 

 Bu berraklaşan temiz üzüm suyunu, toprakla karıştırmadan, dikkatlice bir kazana almışlar. 

Bahçede bir ateş yakıp kazanı ateşin üstüne koymuşlar. Ve üzüm suyunu saatlerce fokur fokur 

kaynatmışlar.  

Üzüm Nene: 

- Üzüm suyunu uzun süre pişirmemiz lazım. Üstünde bir sürü köpük oluşacak. Biz o 

köpükleri her defasında alacağız. Üzüm suyunun kıvamı koyulaşacak. Kıvamı koyulaştığı için 

kazandaki üzüm suyu azalacak. Çünkü içindeki su buharlaşıp uçuyor. Böylece geriye kalan 

koyu kıvamlı kısım pekmez olacak.  

[Kazanın içinde üzüm şırası fokur fokur kaynıyor.] 

Pekmez istedikleri kıvama gelince dikkatlice kaplara doldurmuşlar. Üzüm nene yaptıkları 

pekmezden çocuğa da vermiş. Ve biraz da pekmez toprağı vermiş. 

Aşçı yamağı: 

- Teşekkür ederim Üzüm Nene. Bana hem pekmez yapmayı öğrettin hem de pekmez 

toprağı verdin. Ama artık akıllandım. Bana bu özel toprağı nereden bulacağımı da öğretebilir 

misin? Toprak bittiğinde yine ihtiyacım olacak.  

Üzüm nene seve seve toprağı nerede bulacağını anlatmış. Aşçı yamağı da mutlu bir şekilde 

Saraya dönmek için yola çıkmış.  

[Çocuk elinde pekmez kavanozu ile mutlu bir şekilde nene ile konuşuyor] 

 Ancak saraya döndüğünde ustasının öfkesi ile karşılaşmış. 

Saray aşçısı: 

- Sen nerede kaldın! Haftalardır seni bekliyorum? Kral yine halsiz düştü, hastalandı. 

Kralın huysuzluğunu bilmiyor musun? Pekmez yemek istiyor ama elimde hiç kalmadı! Bütün 

sarayı ayağa kaldırdı, her şeyden şikâyet ediyor! 

[Saray aşçısı yamağına kızıyor.] 

Aşçı yamağı: 



- Özür dilerim usta. Haklısın çok geç kaldım ama başıma gelenleri bir bilsen. Üzüm 

Nene taşınmış. Onu bulmak için çok uğraştım. Hem artık pekmezin tarifi biliyorum. 

Elimizdeki bittiğinde kendimiz yapabiliriz.  

Saray aşçısının öfkesi dinmiş ve bu yeni habere çok sevinmiş. Huysuz kralın yemeklerini 

yeniden pekmezle yapmaya başlamış.  

Huysuz kral, zamanla sağlığına tekrar kavuşmuş. İyileşmesinin sebebinin pekmez olduğunu 

öğrenince, saray aşçısına ve yamağına teşekkür edip onları ödüllendirmiş.  

[Kral, Saray aşçısını ve yamağını ödüllendiriyor.] 

Artık Saraya alınan aşçıların hepsine pekmez yapımı öğretilir olmuş. Zamanla unutulmasın 

diye tarif kitaplarına yazılmış. Bütün aşçılar, yamaklarına bu tarifi öğretmiş. Pekmez o kadar 

meşhur olmuş ki sarayın dışındaki insanlar da pekmezden haberdar olmuş. Çam diyarından, 

Bağ diyarına kadar herkes pekmezi öğrenmiş. Böylece bu çok faydalı besin nesilden nesile 

ulaşmış. Büyükler küçüklerine öğrettiği için bu tarif günümüze kadar gelmiş.  

[Kahvaltı sofrasında pekmez] 

 


