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Angel Karaliyçev

1902 yılından doğmuş. Bulgaristan’ın ve dünyanın 

en ünlü masal ustalarından biri. Ona “Balkanlar’ın 

Andersen”i diyorlar. Köylü bir ailenin çocuğu. İlk masal 

çalışmalarını 1924 yılında Çavdar adlı kitabında toplamış. 

Bu ilk kitabından sonra pek çok kitap yazmış. Yazdığı 

kitaplar, başka dillere çevrilip dünyanın dört bucağında 

yayımlanmış. Sevgi, dostluk, kardeşlik, dayanışma, Angel 

Karaliyçev’in masallarının temelini oluşturuyor. Küçük İzo 

Mizo, bu ünlü yazarın masallarından bir derleme.  

Doğanın sessiz güzelliği içinde, ekmeklerini alınlarının 

teriyle kazanan insanlar, sevgilerini birbiriyle bölüşen 

hayvanlar var bu masallarda.

AÇGÖZLÜ TURNABALIĞI yazarın yayınevimizden çıkan diğer kitabıdır.
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İzo Mizo ile Klan Klan

Derin bir mağarada beş yüz yıldır uyuyan Dev 

Klan Klan bir gün uyandı. Kurt gibi acıkmıştı. Kavak 

ağacı uzunluğundaki paslı mızrağını omuzladı, üç 

adamın kaldıramayacağı kadar ağır kılıcını kuşandı, 

uykulu gözlerini avuçlarıyla ovuşturdu, yola koyuldu. 

Orta parmağında parlayan yüzük, küçük bir fıçının 

çemberi kadar kalındı. Klan Klan dağın eteğine ge

lince yüzyıllık bir meşe ağacının altında duraklayıp 

kılıcının eskisi kadar keskin olup olmadığını anlamak 

için şöyle bir savurdu. Kılıçağacın yaşlı gövdesini bir 

vuruşta yere sermişti. Meşe ağacının dalları arasında 

iki yüz kadar kırlangıcın yuvası vardı. Ağaç devri lince 

kırlangıçlar çığlık çığlığa sövgüler savurarak kaçıştı

lar. Ayağı kırık bir kırlangıç daldan dala, taştan taşa 

seke seke köyün yolunu tuttu.

O köyde, İzo Mizo adında yiğit bir delikanlı ya
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şıyordu. Genç olmasına çok gençti; ama iki karış 

uzunluğunda bıyıkları vardı. Yedi yaşına kadar İzo 

Mizo’nun bıyığı falan yoktu elbet, ama okula başlayıp 

okumayazma öğrendikten sonra bir gün öğretmeni, 

“Çocuklar, bir oyun oynayacağız. Oyunumuzun adı 

‘Uzun Bıyıklı Garip Oğlan’. Bu bıyıkları kime taka

yım?” diye sormuş, İzo Mizo da:

“Bana!” diye atılmıştı.

Bıyıkları ona taktılar.

O gece oyun bittikten sonra İzo Mizo bıyıkları 

çıkarmadan, yüzünü bile yıkamadan yorganın altına 

büzülmüş, bıyıklarıyla uyumuştu. İster inanın ister 

inanmayın, geceleyin bıyıklar kökleniverdi. Kahrama

nımız, sabahleyin aynaya bakınca bir de ne görsün, 

yapıştırma bıyıklar gerçek bıyık olmamışlar mı. Ber

berle falan uğraşmaya da hiç niyeti yoktu; hoşlanmı

yordu bu işten.

Yıkılan meşe ağacındaki o kırlangıç, İzo Mi

zo’nun bıyıklarından söz edildiğini duymuştu. Olanca 

hızıyla İzo Mizo’nun köyüne uçuyordu şimdi. Gaga

sıyla taşıdığı mektupta şunlar yazılıydı:

“İzo kardeş, hemen bizim yöreye gel, Dev Klan 

Klan dağdan indi. Hiçbir savunma aracı olmayan biz 

zavallı kırlangıçların senden bir dileği var: Bıyığından 

bir kıl koparıp o kötü devi rastladığın ilk telgraf dire

ğine as.”

Şimdi biz kırık kanadıyla seke seke İzo Mizo’nun 
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köyüne giden kırlangıcı burada bırakalım da Dev 

Klan Klan’a dönelim. Meşe ağacını ikiye doğradıktan 

sonra acaba neler yaptı? Ne yapacak, önce yetmiş beş 

koyunuyla bir çoban ilişti gözüne. Karnı zil çalan dev, 

“Şunlarla kahvaltımı edeyim,” diyerek ağzını şaplata 

şaplata yemeye başladı; koyunları yuttu, koçları yut

tu, kuzuları yuttu, sonunda çobanı da yuttu. Öğle 

olduğunda Klan Klan, o yöredeki bir kasabaya gel

mişti. Orada bulduğu her şeyi yemeye başladı. Önce 

belediye başkanını, sonra vergi memurunu, sonra 

öğretmeni kıtı kıtır yedi. Okuldaki çocukları da te

mizledikten sonra papazı da yuttu. Karnını tıka basa 

doyuran Klan Klan, bu kez ırmağa inmiş, ırmaktaki 

bütün suyu içip bitirmişti. Susuz kalan balıklar ko

nuşmaya başladılar:

“Kuşlar gibi bizim de kanatlarımız olsaydı suyu 

bol olan Karadeniz’e uçardık; ama kanatlarımız yok, 

artık sonumuz geldi demektir.”

İzo Mizo kırlangıcın getirdiği mektubu okur oku

maz:



A
n

g
e

l K
a

ra
liy

çe
v

   K
Ü

Ç
Ü

K
 İZ

O
 M

İZ
O

10

“İşi bitmiştir!” diye haykırdı.

“Kimin?”

“Dev Klan Klan’ın. Nerede o?”

“Kasabada.”

Bizim yiğit İzo Mizo’muz topal bir eşeğe atlaya

rak yel gibi uçtu. Devi, çayıra uzanmış horul horul 

uyurken buldu.

“Bir telgraf direği yok mu buralarda?” diye ba

ğırdı.

Yattığı yerden doğrudan dev:

“Ne yapacaksın telgraf direğini?” diye sordu.

“Seni asacağım, haydut!”

Klan Klan yerinden fırlayarak haykırdı:

“Nee? Beni asacaksın ha?”

Dev, kılıcıyla İzo Mizo’yu oracıkta ikiye bölüver

di. Ama İzo Mizo’nun iki yarımından iki tane bıyıklı 

oğlan fırlamıştı ortaya.

İkisi birden:

“Telgraf direkleri nerede?” diye bağırdılar.

Dev, onları da böldü. Gel gelelim dört yarım oğ

landan dört tane bıyıklı oğlan fırladı ortaya. Klan 

Klan onları böldükçe çoğaldılar. Sonunda bütün çayı

rı kaplamıştı bu bıyıklı oğlanlar. Kara bir kasırga gibi 

canavara saldırdılar. Bacaklarına, ceplerine, omuzla

rına tırmanmaya başladılar. Hatta yürekli bir oğlan, 

devin kulağına girip, “Teslim ol!” diye bağırmıştı.

Klan Klan sonunda teslim oldu. Çünkü onlarla 
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baş edemeyeceğini anlamıştı. O zaman İzo Mizo, oğ

lanların bıyıklarından birer tel kıl kopararak birbirle

rine bağladı, onunla devi yüksekçe bir telgraf direği

ne astı.

Biraz sonra devi yere indirdiklerinde ceplerini 

karıştırırken eski paralarla dolu bir cüzdan buldular. 

Yüzüğünü parmağından çıkararak, kılıcını, mızrağını 

bir kağnıya yükleyip başkentin yolunu tuttular. Eski 

paraları, değerli yüzüğü, kılıcı, mızrağı Ulusal Mü

ze’ye verdikten sonra, karışlığında aldıkları parayla 

hepsi birer çocuk kitabı satın alıp yaptıklarından 

hoşnut, köylerine döndüler.

Susuz kalan balıkların ne yaptıklarını soracaksı

nız şimdi bana. Ne yaptılar dersiniz? Hepsini kediler 

yedi.
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Hırsızlar

“Peterciğim, sevgili oğlum, haydi Medarko De

de’nin arı kovanlarına git, ona şu sıcak somunu ver. 

‘Tsenka Ninemin çok selamı var, size bu somunu 

gönderdi, şu tabağa birazcık bal koyacaksınız, bugün 

ağzının hiç tadı yokmuş,’ de. Haydi canım, sen dö

nünce ak kuzucuğu ağıldan salıvereceğim. Onunla 

oynarsın.”

Küçük Peter, içinde somun bulunan kıl torbayı 

alıp yola koyuldu. Köyün dışına çıktığı zaman fındık 

ağacından kopardığı bir dalın ucuna torbasını astı. 

Çingenelerin konakladıkları yeri geçtikten sonra ır

mak boyunu izleyecekti. Son çingene arabasından 

büyük bir köpek fırladı, sıcak somunun kokusunu 

almış, sessizce Peter’i izliyordu. Hiç havlamadan ona 

yetişti. Sıçrayıp torbayı kaparak çayıra sürükledi. Pe

ter başını salladı:
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“Bir şey çalanın elini kesmek yasası hâlâ geçerli 

olsaydı sen zor çalardın benim somunumu,” dedi.

Böylece, köpeğin çalamayacağı tek şeyi, ninesi

nin selamını Medarko Dede’ye ulaştırmak üzere yo

luna devam etti.

Bu sırada köpek, sanki kuyruğuna teneke bağ

lanmış gibi koşuyordu. Bir dere yatağına gelince dur

du, torbayı yere bırakıp çevresine bakındı. Kuru bir 

söğüt ağacıyla, üstündeki alaca kargadan başka kim

se yoktu.

“Ne getirdin?” diye sordu karga.

“Sıcacık bir somun. Köylüler verdi, kurtlara karşı 

köyü koruyayım diye.”

“Çok iyi; ama eskiden baban böyle yapmazdı.”

“Peki, ne yapardı?”

“Biri ona kızarmış bir kuzu ya da bir somun ek

mek verince baban, ‘Karga kardeş, şu kuzuyla somu

na göz kulak oluver,’ derdi, değirmene dişlerini bile

meye giderdi.”

Budala köpek, babası gibi yapmaya karar vererek 

dişlerini bilemek için değirmene gidedursun, beri 

yanda karga, torbayı kaptığı gibi yavrularının yanına, 

ağacın dalları arasındaki yuvasına uçtu.

“Benim tatlı yavrularım, size sıcacık bir somun 

getirdim. Aç mısınız? Haydi açın ağızlarınızı baka

yım,” dedi.

Küçük kargalar ağızlarını açtılar. Tam bu sırada 

oradan kurnaz tilki geçiyordu.







“Balkanların Anderseni”nden 

masallar...

Bulgaristan’ın ve dünyanın masal ustalarından biri 

olan Angel Karaliyçev’in masalları ile tanışacaksınız 

bu kitapta. Masal kahramanlarımız ise doğanın 

olağanüstü güzellikleri içinde yaşamlarını 

sürdürürken birbirlerine sevgi dağıtan hayvanlar. 

Arkadaşlık, dayanışma, emek, paylaşım  

gibi kavramlar hayvanların dünyasında usta  

yazarın kaleminden aktarılıyor.

Angel Karaliyçev
KÜÇÜK

İZO MİZO
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