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Yücel Feyzioğlu, yazdığı kitaplarla yurtdışındaki çocukların Türkçe oku-
masına, kültürümüzle bağ kurmasına katkı sağladı. “Keloğlan” masal 
dizisi çeşitli dillere çevrildi. 1974 yılından itibaren Anadolu ve Mezopo-
tamya’dan, Türk, Kürt, Süryani, Ermeni ve Arap masallarını; 1982’den 
sonra da Kafkasya, Orta Asya ve Uzakdoğu’dan Avrupa içlerine kadar 
Türklerin yaşadığı bütün ülkelerden masallar derledi, çağdaş psikolojinin 
ihtiyaçlarını dikkate alarak onları yeniden yazarak “Kardeş Masallar” 
başlığı altında 32 kitaplık bir dizi oluşturdu. İlgiyle karşılanan bu dizi, 
kendi alanında yapılmış ilk çalışmadır. 2002’de Sihirli Limon adlı masal 
kitabı Almanya Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın “Çocukların Kafasında Fan-
tastik Dünya Açan 20 Kitaplık Listesi”ne seçildi. seçildi. MEB ve Avrupa 
Konseyi ortak projesiyle ilkokul 4. sınıflar için İnsan Hakları, Yurttaşlık 
ve Demokrasi (2015) adlı ders kitabını hazırlayanlar arasında yer aldı. 
Derlediği masallardan yapılan seçmeler bu kitapta okuma parçası olarak 
kullanıldı. Ayrıca Talim ve Terbiye Kurulu, Feyzioğlu’nun masal kitap-
larının çocuklara okutulması kararını da aldı. “Kardeş Masallar” projesi 
ile Elginkan Vakfı “2011 Türk Kültürünü Araştırma Ödülü”; TÜRKSAV, 
“2011 Türk Dünyasına Hizmet Ödülü” ve “Halk Kültürü Araştırmaları 
Kurumu, 2012 Yılı Ödülü”nü kazandı.

Mustafa Delioğlu (1946, Erzincan) 1975’ten bu yana severek okunan 
bin kadar çocuk kitabını resimledi. Çalışmaları yurtdışında da ilgi gören 
Delioğlu, kişisel resim sergileri açtı, karma sergilere katıldı.
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Kulağıma Fısıldanan Soru Neydi?

Denizi, ırmağı, yeşiliyle ülkemizin çok şirin köşelerin-
den biridir Karasu ilçemiz. Sakarya Irmağı ortasından 
geçer, sakin akarak Karadeniz’e kavuşur. İnsanları da 
sakin ve sıcacıktır. Balıkçı lokantaları var ırmağın iki 
yakasında. Karadeniz’in en leziz balıkları yenir orada. 
İştahımı sonraya saklayıp etkinliğe gidiyorum. 

Çocuk edebiyatı şenliği var ilçede. Salon büyük, 
çocuklar heyecan ve coşku katmışlar her yana. Onlar 
olmasa dünyamız ne kadar sıkıcı olurdu diye düşü-
nüyorum. Öğretmenler, milli eğitim müdürü ve aileler 
gelmiş. Heyecanımı bastırıp bu kitapta okuyacağın 
masalları anlatıyorum. İzleyiciler çok duyarlı, etkinlik 
canlı geçiyor. Soruları cevaplandırıyorum. “Toplantı 
bitti” diyorum, kimse yerinden kalkmıyor. Dokuz on 
yaşlarında bir çocuk: 

“Son olarak benim iki sorum var,” diyor. “Sor!” 
diyorum. “Gelip sahneden sorabilir miyim?” Herke-
sin meraklı bakışları arasında canlı adımlarla sahneye 
çıkıp kulağıma fısıldıyor: 

“Neden saçınızı beyaza boyadınız?” 
“Boyamadım çocuğum. Yaşlanıyorum artık. Ken-

disi ağardı.”
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“Kandırmayın beni. Siz yaşlı değilsiniz ki!” diyor.
Kucaklıyorum çocuğu. Onun bu samimi sözleriy-

le yirmi yıl gençleşmiş gibi oluyorum. Enerji kazanı-
yorum, daha çok okumak, daha çok yazmak arzusu 
duyuyorum. 

Dinleyiciler çocuğun sorusunu merak ediyor. Ağzı-
mı açarken o, “söylemeyin!” diyor. 

“Peki, ikinci sorunu da sor,” diyorum.
“Sizi öpebilir miyim?”
Eğiliyorum, başımı kaldırdığımda itiş kapış diğer 

çocukların da sıraya girdiklerini görüyorum...
Sen de başkalarına böyle bir enerji ve böyle bir 

sevinç verebiliyor musun sevgili okurum? İnsanların 
buna ne kadar çok ihtiyacı olduğunu biliyor musun?

Yücel Feyzioğlu
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KARAY TÜRKLERI

Ka ray lar, 7. ve 10. yüz yıl lar ara sın da Ha zar Ha kan lı ğı için de 
ya şı yor lar dı. Ha kan lık 10. yüz yıl so nun da yı kı lın ca Kı rı m’a 
ve bir çok yere da ğıl dı lar. Kaf kas dağ la rın da ka lan bir bö lü
mü bu gün ‘Dağ lı Ya hu di ler’ ola rak bi li ni yor.

Kıp çak ça’nın fark lı bir şi ve si ni ko nu şan ve bağ lı bu
lun du ğu mez he bin is mi ile anı lan Ka ray top lu mu, asır lar 
bo yu Kı rım’da da var lı ğı nı sür dür me yi ba şar mış Ya hu di 
Türk ler’dir. Bun lar, Ha zar la r’ın et nik ve kül tür yö nün den 
vâ ris le ri sa yı lır lar. 

Ka ray lar’dan ba zı top lu luk lar 14. ve 15. yüz yıl lar da 
Lit van ya ve Po lon ya’ya göç ede rek ora ya yer leş miş ler
dir. Kı rım’dan ay rı lan Ka ray la rın bir kıs mı Is tan bul’a ge
lir ken, di ğer bir kıs mı Av ru pa ül ke le ri ne, Ame ri ka’ya ve 
Mı sır’a göç et miş ler dir. Mı sır’a göç eden le rin ta ma mı 
1947 Ka nal Sa va şı’n dan son ra Is ra il’e yer leş miş ler dir. 

Av ru pa lı Tür ko log lar, zen gin Ka ray söz lü ede bi ya tı 
üze rin de dur muş lar, metinler derleyip yayımlamışlardır. 
Ka ray la r’ın söz lü ge le ne ğe da ya nan ede bî eser le rin de 
di nî ol du ğu ka dar, sos yal ko nu la ra yö ne lik par ça lar da 
var dır.  

Ka ray aka de mis yen le rden Yu ri Pol ka nov’a sor dum, 
“Ka ray la rın iz bı rak mış en et ki li ya za rı kim dir?” diye.

“Çağ daş Ka ray Ede bi ya tı’nın ön de ge len is mi Alek
san der Mar ko wicz (18751944), şa ir, ya zar, ya yın cı ve çe
vir men ola rak Ka ray Türk çe si’ni can lan dı ran ay dın dır,” 
de di. “Ya yım la dı ğı KarayAvazı ad lı der gi Ka ray kül tür 
ha ya tı ba kı mın dan çok önem li bir adım ol muş tur.” 
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Şah Abbas ile Şahbanu*

ah Abbas, İran şahı. Bir Türkmen 
beyi. Sözüne, özüne güvenilen!.. 
Akşamları tebdili kıyafet eder,** 
halkın arasına katılırmış. Halkın 
nasıl yaşadığını, neler yaptığını 
kendi gözleriyle izler, tartışmala-

ra katılırmış. 
Bir gece gezisini tamamlayıp saraya dönerken bir 

kıza rastlamış. Yoksul bir kulübenin önünde bir kız... 
Kızın elinde çıra, fidan boylu bir suna... Gözleri çayır 
alası, saçları Kafkas yelesi... Bir an bakışmışlar... Şah 
Abbas, kızın güzelliğine vurulmuş, kendinden geçip, 
sarayın yolunu zor bulmuş.

Ertesi gün hizmetçilere:
“Kenar mahalledeki o kulübe kime ait?” diye sor-

muş.
“Yoksul bir çobana,” diye cevap vermişler.
“Peki çocukları var mı bu çobanın?”
“Şahbanu adında tek bir kızı var,” demişler. 
“Derhal elçiler hazırlanıp gitsin, kızı benim istedi-

ğimi söylesin,” diye buyruk vermiş.

* Bu masalsı öykü öteki Kafkasya halkları arasında da yaygın anlatılır. 
** Kılık kıyafetini değiştirir.
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Veziri, kiziri,* akıl vereni, yol bileni toplanmış. 
Kendi aralarında bir danışma, bir tartışma... Kimse 
çoban kızını Şah Abbas’a uygun bulmamış: 

“Olmaz haşmetli şahımız! Kızın babası şah değil, 
şahbaz değil. Sıradan bir çoban. Nasıl gideriz?” 

Şah Abbas kaşlarını çatarak buyruğunu daha da 
yüksek sesle söylemiş:

“Ben o kızla evleneceğim. Elçiler hazırlanıp gitsin, 
benim kızı istediğimi söylesin, nişan takıp gelsin!” 

Elçiler atlanıp gitmişler. Utanarak o derme çatma 
kulübeye girmişler. Girmişler ki; içeride bir ay parçası; 
kız değil, kırlarda açan bir lâle... Pınarda kaynayan 
bir yudum su... Çınara aşılanmış bir gül dalı... Ama 
çoban evde yok, kırlarda koyun otlatmakta... Adam 
gönderip çağırtmışlar. 

Kız:
“Buyurun, şöyle oturun!” diye hemen yer gös-

termiş. Eski ama tertemiz minderler koymuş. Elçiler 
yerleşirken çoban da gelip yetişmiş. Şahın adamlarını 
görünce kekelemiş: 

“Su... su... suçum ne beyler?” 
Yaşlı elçi gülümseyerek çobanı sakinleştirmeye ça-

lışmış: 
“Suçun yok evlât, devlet kuşu başına kondu, gel 

otur.” Adam pek anlamamış. Aksakal elçi olayın ay-
rıntısını açıklamış:

“Size dünür geldik, Şah Abbas kızınızla evlenmek 
istiyor...” 

Çoban kulaklarına inanamamış, dili daha da do-
laşmış: 

* Kizir: Vergi memuru.




