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Sevgili Okurum

Sana bu masalların hikâyesini anlatayım. Anadan ba-
badan ayrı kalmak, hiç tanımadığın bir ülkede yaşa-
mak çok zor. Ama bazı çocukların başına böyle olay-
lar geliyor. Bu masalları bana o çocuklar anlattı, ben 
de yazdım. 

Nasıl mı?
İşçilerimiz, 1960’lı yılların başında yurt dışına ça-

lışmaya gitmişlerdi. Çocukları Türkiye’de kalmıştı. 
1970’li yılların ortalarında onları da yanlarına alma-
ya başladılar. 

O çocukların ilk öğretmenlerinden biri de ben ol-
dum. Türkçe kitapları, ders araç ve gereçleri yoktu. 
Olanlar da o ülkelere uygun değildi. Dilini ve kültü-
rünü bilmedikleri o ülkelerde hem çocuklar hem de 
öğretmenler bunalıyorlardı... 

İşin neresinden başlamalıydık? Nasıl ders yapma-
lıydık?.. 

Belleğimde götürdüğüm masalları derslerde anlat-
maya başladım, çocukların çok ilgisini çekti. “Siz de 
anlatın,” dedim. Aaa! Bir de baktım, Keloğlan’ı bir-
likte getirmişler. Kendi yaşadıkları acıklı, komik, zor 
olayları ve dilsizliklerini Keloğlan’ın başından geçmiş 
gibi anlatıyorlar. Keloğlan zor ve gülünç durumda ka-
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lıyor ama kurtulmayı başarıyor. Bu da benim çok ilgi-
mi çekti ve bu masalları birlikte geliştirmeye başladık. 
1979 yılında ilk masallarımız, 1980 yılında ilk ders 
kitaplarımız yayımlandı. Bunlar yurtdışındaki çocuk-
larımızın ilk kitapları oldu. Alman çocukları da Ke-
loğlan’ı sevdi. Berbere gidip saçını kazıtan, anasını ve 
babasını alıp Keloğlan’ı aramak için Türkiye’ye gelen 
çocukların hikâyesini basından okuduk.

Aradan tam otuz yıl geçti. O zamanki öğrencile-
rim toplanmış, Frankfurt Kitap Fuarı’ndan alıp beni 
yemeğe götürmeye karar vermişler. Hepsi çok iyi mes-
lek edinmiş. Kültürleri iyi, kitap okuru olmuşlar. İçin-
de belediye meclisi danışmanı, hava alanında uzman, 
çevirmen, serbest meslek sahibi, teknisyen, öğretmen 
olanlar var. Çok sevdiğim bir tanesi ise Türkiye’den 
dönerken eşi ve çocuğu ile trafik kazasında aramızdan 
ayrılmış. Çok üzüldüm. İlkokuldaymışız gibi davranı-
yordu öğrencilerim. Gençleşmiştim.

“Öteki öğretmenlerinizi neden davet etmediniz?” 
diye sordum.

“Ama siz bize masal ve hikâye anlatıyor ve anlattı-
ğımızı dinliyordunuz, sizi unutmadık ki...” dediler. Bu 
sefer de çok sevindim. 

Şimdi bu kitapta size o zaman öğrencilerime anlat-
tığım masalları ve onlarla birlikte yazdığımız “Keloğ-
lan ile Kartal Abi” yi anlatacağım. Bir de Türkmen, 
Uygur, Yakut masallarından örnekler vereceğim.

Bakalım sonuna dek beni dinlemeye sabrınız yete-
cek mi?

Yücel Feyzioğlu
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TÜRKIYE CUMHURIYETI

Bü yük bö lü mü As ya’da, kü çük bö lü mü Av ru pa’da yer 

alan Tür ki ye, Af ri ka’ya da ya kın ol ma sıy la üç kı ta yı bir

bi ri ne dü ğüm le miş bir ko num da dır. Do ğu da Gür cis tan, 

Er me nis tan, Nah çıvan ve Iran; gü ney de Su ri ye ve Irak; 

ba tı da Bul ga ris tan ve Yu na nis tan ile kom şu dur. Ak de

niz, Ka ra de niz ve Ege De ni zi ile üç yan dan çev ri li olan 

Tür ki ye’nin de niz sı nır la rı, ül ke yi yal nız ca ya kın böl ge ler

le de ğil, bü tün dün ya ile kom şu ha li ne ge ti rir. 

Ça tal hö yük, gü nü mü ze ka dar on bin yıl da on lar ca 

uy gar lı ğa be şik lik et miş, bağ rın da Im pa ra tor luk lar ba

rın dır mış  olup bu gün kü Tür ki ye top rak la rı dün ya nın en 

zen gin kül tür mi ra sın dan bi ri ne sa hip tir. 11. yy’dan iti

ba ren Türk le rin yer leş ti ği bu coğ raf ya da bu toprakların 

ürünü olan sa nat, ede bi yat ve mi ma ri anlayışı ge liş miş; 

Yu nus Em re, Mev lâ nâ, Mimar Sinan, Nâzım Hik met, Ya

şar Ke mal ve Or han Pa muk gi bi dün ya ca ün lü şa ir ve 

ya zar lar ye tiş  miş tir. Türk folklorunun en zengin dalların

dan biri olan masallar yaklaşık 150 yıldan beri derlen

mekte, yayımlanmakta, bu masallar üzerine çok sayıda 

bilimsel araştırma da yapılmış bulunmaktadır. 
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Keloğlan ile Oh’un Masalı

aha şafak sökmeden Ağca Kadın 
oğlunun üstünden yorganı atmış, 
elinden tutup hırsla kaldırmış. Ke-
loğlan neye uğradığını şaşırmış. 
Ortalık karanlık, horozlar sus-
kun... Yola koyulmuşlar. Keloğlan 

bir yandan düğmelerini ilikliyor, bir yandan gözlerini 
ovuşturuyormuş: 

“Bu hay hayın nedir ana?” demiş. “Niye acele edi-
yorsun? Nereye gidiyoruz?” 

“Artık bir baltaya sap olman gerek akılsız oğul! 
Bir mesleğin yok, bir işin yok! Sen de baban gibi yok-
sul yaşayıp yoksul öleceksin. Bıktım senin tembelli-
ğinden!”

“Daha sabahın kıçı açılmadı ay ana. Beni balta 
sapı yapıp onun bunun eline mi vereceksin ay ana?”

Ağca Kadın daha da kızmış:
“Her gün öğleye kadar yatıyorsun, iş miş aramı-

yorsun. Erken gitmezsen kim iş verir sana?”
Ana oğul tartışa tartışa giderken güneş doğmaya 

başlamış. Bir kayalığa gelmişler. İki kayanın arasın-
dan şırıl şırıl bir pınar kaynıyormuş. Suyu buz gibi...

“Soğuk bir su içelim...” demiş Ağca Kadın. “Din-
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lenip yolumuza devam edelim.” Elini yüzünü yıkamış. 
Avuçlarını doldurup kana kana su içmiş:

“Ohh!.. Amma güzel bir su!” demiş. Der demez su 
kaynamış bir adam suyun içinden fırlayıp çıkmış. Ka-
dın korkudan arka üstü suyun içine düşmüş. Bir elin-
den adam, öteki elinden Keloğlan tutmuş, Ağca Kadın’ı 
kaldırmışlar.

“Korkma kadın ana!” demiş adam. “Sen çağırdın ben 
de geldim. Bu korku da neden? Buyur, ne istiyorsun?”

Kadının dili tutulmuş, ne isteyeceğini nereden bil-
sin? Keloğlan anasının yüzüne su serpip, bir taşın üs-
tüne oturtmuş. Kadın yavaş yavaş kendine geldikten 
sonra kızmış:

“Sen in misin, cin misin? Nerden çıkıp geldin be 
adam?!”

“Ne inim ne de cin! Oh! diyen sen değil miydin ka-
dın ana? Benim adım Oh! Sen çağırdın ben de geldim. 
Bir emriniz mi vardı?”

Ağca kadın oğlunu göstererek:
“Bu hayırsızı al, bir baltaya sap et. Başka emrim 

memrim yok!” 
Oh kulaklarına kadar gülümseyip:
“Baş üstüne kadın ana! Üç ay içinde ona bir meslek 

öğreteyim. Üç ay sonra gel, pınarın başında bir su iç, 
Oh diye çağır, oğlunu getireyim.”

Keloğlan tedirgin olmuş. Ağca kadın ise bu işten 
çok hoşlanmış:

“Al kardeş, iyi ki karşıma çıktın, al benim bu kelto-
şu. Eti senin kemiği benim.” 

“Dur ana, ne yapıyorsun?” diye itiraz etmişse de ka-
dın Keloğlan’ı adama teslim edip geri dönmüş... 
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Kuru Kafaların Sesi

Ağca Kadın eve dönmekte olsun ben haberi kimden 
vereyim, Keloğlan’dan... Oh, kolundan tutup gözlerine 
üfleyerek onu büyülemiş, anında ikisi de suyun içinde  
kaybolmuş. Gözlerini açtığında Keloğlan kendini bir 
sarayın içinde bulmuş. Ağzını açıp şaşkın şaşkın oraya 
buraya bakarken, Oh onu bir odaya sokmuş: 

“Burada yatıp kalkacaksın. Gösterdiğim her şeyi 
zamanında yapacaksın! İyi öğrenirsen ne âlâ ne güzel, 
öğrenmezsen şu kel kafandan olacaksın...”

Keloğlan’ı korku içinde bırakıp gitmiş. 
Keloğlan bir o yana bir bu yana bakmış. Duvar-

da resimler, güllü çiçekli bahçeler, sırmalı perdeler, 
perdelerin arkasında gökyüzüne açılan pencereler... 
Büyülenmiş. Bir gün beklemiş, üç gün beklemiş, beş 
gün... Gelip giden yok. Usulca kapıyı açıp dışarı çık-
mış. Yavaş yavaş ilerlemeye başlamış... Karşıda bü-
yük bir orman. Ormanda bir yığın vahşi hayvan... 
Ayı, kurt, kaplan, sırtlan... Durmuş Keloğlan. Ödü 
kopmuş. Benzi sapsarı. Usulca geri adımlayarak sa-
rayın öte tarafına geçmiş. Aaa!.. Burada da alev alev 
yükselen bir yangın... Her şey yanıyormuş... Ağaçlar, 
toprak, taş, duvar... Aleve düşeceğinden korkmuş. 
İvedilikle oradan uzaklaşmış, sarayın baş tarafına 
doğru yürümüş... Aman Tanrım! Uçsuz bucaksız 
bir deniz. Suları masmavi... İskele babasına bağlı bir 
sandal. Hemen sandala atlamış, denize açılmış... Hiç 
durmadan kürek çekip, kaçmak istiyormuş. Bir süre 
sonra denizin önü bir duvarla kesilmiş... Duvar insan 
kafalarından oluşuyormuş. Keloğlan’ın tüyleri diken 
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diken olmuş... Sandalı alelacele geri çevirirken duvar-
dan bir ses: 

“Eeey delikanlı, sandaldan çıkma sakın!” diye 
yükselmiş. “Ayağın yere değer değmez Oh seni tuta-
cak, kelleni bu duvara koyacak!..”

Keloğlan korkuyla durmuş, çevresine bakınmış. 
Kuru kafalardan başka kimse yok:

“Peki ne yapayım?” diye sormuş.
Duvardan bir cevap:
“Şimdi Oh gelip seni bulacak. Nereye gidiyordun, 

diye soracak. Sakın kekeleme. Geziye çıktığını söyle.”
“Peki buradan nasıl kurtulacağım?”
“Bunu Oh’un kızına sor. Buranın sırrını ondan 

başka bilen yok...”
Daha kuru kafalar sözü tamamlamadan sular uğul-

tuyla kaynayıp havaya fışkırmış. Oh suyla birlikte yük-
selmiş yükselmiş, sandalın yanına cuuup diye düşüver-
miş. Sandaldan tutunup öfkeyle Keloğlan’a sormuş:

“Ne arıyorsun burada?”
“Kapattın beni odaya. Canım sıkıldı, dışarı çık-

tım, seni bulamadım, bir geziye başladım, yağmur gibi 
başımdan yağdın.” 

Oh, gülümsemiş.
“Çok işim vardı Keloğlan! Haydi şimdi dönüyoruz!”

Kırk Oda, Biri Yasak

Oh ile Keloğlan, geri saraya gelmişler. Sandalı yine is-
kele babasına bağlamış, içeri girmişler. Oh, cebinden 
anahtarları çıkarmış: Kırk anahtar...
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“Burada kırk işlik var. Hepsinde ayrı bir iş yapılıyor 
Keloğlan,” demiş. “Gel şimdi girelim bir işliğe, göste-
reyim.” İşliğin birini açmış, girmişler. Aman Tanrım... 
Zifiri karanlık bir oda. Birden rengârenk ışıklarla oda 
aydınlanıyor, ışıkların biri sönüp biri yanıyor, içeride-
ki aygıtlar renkten renge, biçimden biçime giriyormuş. 
Aygıtların başında insanlar çalışıyormuş. Işıklar ani-
den sönüyor, her şey karanlığa gömülüyormuş. Çalı-
şanların giysileri kapkara. Kimsede çıt yok.

Oh açıklamış:
“Geleceği gösteren aygıtlar burada yapılıyor Ke-

loğlan.”
Keloğlan’ın morali bozulmuş:
“Olacakları bilmek güzel değil ki... İnsanda ne he-

yecan kalır, ne de merak...”
“Hiç de öyle değil Keloğlan. Tam tersi... Milyon-
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larca şey olacak gelecekte... Hangi birini görmeye in-
sanın zamanı yeter?..”

Keloğlan’ı tutup başka odaya sokmuş:
“Şu işlikte de geçmişte yaşananları bize gösterecek 

aygıt araştırması var. Eğer aygıt bulunursa, ninenin 
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ninesini, ninesinin ninesini bile görebilirsin, onlarla 
sohbet edebilirsin.”

Bu işlik fena halde Keloğlan’ın hoşuna gitmiş:
“Şu karşı işlikte ne yapılıyor?”
“Gökyüzü araştırılıyor. Gel göstereyim.” Kapı-
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yı açıp içeri girmişler. Keloğlan’ın ağzı açık kalmış. 
Önünde alabildiğine uzanan bir gök boşluğu... Yıldız 
kümeleri, kayan, çarpışan, birbirine teyet geçen yıl-
dızlar, kuyrukluyıldızlar... Hepsi yakın. Elini uzatsa 
tutacak kadar yakın... 

Oh, elindeki anahtar tomarını uzatmış:
“Al bunları! Geride kalan otuz altı işliğin hepsi-

ni kendin gezebilirsin. Ancak kırkıncı işliğe girmek 
yasak... Otuz dokuz işlikte hangi iş hoşuna giderse o 
mesleği öğreneceksin... Benim işim var, yarın görüşü-
rüz...”

Ayrılmış.

Kırkıncı Odada Ne Var?

Keloğlan tek tek işliklere girmeye başlamış... Bir işlikte 
herkesin balkonuna konacak uçan bir bisiklet çalışma-
sı varmış. Ötekinde kelliğe çare... Ama öyle uyduruk 
değil, gerçek çare... Keloğlan’ın en çok ilgisini burası 
çekmiş... Uzun uzun incelemiş, bütün ayrıntılara bak-
mış... Ama kime ne sorsa cevap yok. Herkes bütün 
dikkatini vermiş, kimse tek kelime konuşmadan çalı-
şıyormuş... 

Akşama kadar ne yemek aklına gelmiş ne içmek... 
Sonunda kırkıncı odaya gelmiş. Kapıda ‘Yasak!’ ya-
zıyormuş. Yasak denildi mi Keloğlan’ın kafası kaşını-
yormuş... O yasağı yapmadan kaşıntı durmuyormuş... 

Kafası gene deli gibi kaşınmaya başlamış... On tır-
nağı kafasında... Yırtıyormuş kel kafasını... Sonunda 
kırkıncı anahtarı da çıkarmış, kapıyı açmış. Her taraf 
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zifiri karanlık... Yavaş 
yavaş bir ışık belirmiş: 
Bu ışık bir insan yüzü... 
Güzel bir insan...

“Sen bu kapıyı nasıl 
açtın?” diyen bir kadın 
sesi. Ses ağlamaklıymış. 
Simsiyah bir mermerin 
üstünde oturmuş, ser-
best bırakılacağı günü 
bekliyormuş.

Keloğlan merakla 
sormuş:

“Sen kimsin? Neci-
sin? Neden buraya ka-
pamışlar seni?” 

Kız hıçkırıklarını 
zor tutarak:

“Ben Oh’un kızı-
yım.” demiş. “Babamın 
bütün gizlerini bildiğim 
için beni buraya kapat-
tı. Kimseyle görüştürmüyor...” 

Keloğlan kızın koluna girmiş, yavaşça odadan çık-
mışlar. Kız anlatmaya başlamış: 

“Bu gördüğün bütün işlikler büyülüdür. Kimse ko-
nuşmuyor... Herkes ille de babamın koyduğu hedefe 
ulaşmak zorunda...”

Yürüye yürüye ormana gelmişler:
“İşte bu gördüğün vahşi hayvanların hepsi bir za-

manlar insandı. Yeni buluşlar yapamadılar diye ba-




