
SAMED BEHRENGİ

1939 yılında Tebriz’de doğdu. Aynı kentte öğretmen okulunu 
bitirdi. İranlı öğretmen, çocuk öyküleri ve halk masalları yazarıdır. 
Tüm Azerbaycan’ın kırsal alanını adım adım dolaştı. Öğretmenlik 
yaparken bir taraftan da Tebriz Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde 
gece derslerine girerek İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde 
eğitimini tamamladı. Azericeyi çok güzel kullanabildiği halde geniş 
bir topluma seslenebilmek için Farsça yazdı. Halk dilinde dolaşan 
masalları ve söylenceleri derleyerek, Azeri Türkçesi ve Farsça olarak 
yeniden kaleme aldı. Bu derlemenin yanı sıra çocuk öyküleri ve 
masalları da yazdı.

İLDENİZ KURTULAN

1932’de İran’ın Enzeli kentinde doğdu. İstanbul Tıp Fakültesini 
bitirdi ve uzun yıllar İstanbul Kasımpaşa’da doktorluk yaptı. Farsça 
ve Azerice çok sayıda yapıtı Türkçeye kazandıran Kurtulan’ın 
çevirileri arasında Anar Rızayev’den Ak Liman, Beş Katlı Binanın 
Altıncı Katı ve Seçilmiş Öyküler ile Elçin Efendiyev’den Mahmud ve 
Meryem, Celil Memedguluzade’den Danabaş Köyünün Öyküsü ve 
Süleyman Rahimov’dan Aynalı da bulunmaktadır.
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Bu kitabın sahibi:
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Cemrenin suya düştüğü geceydi. Nine Balık 
denizin dibinde, on iki bin yavrusu ve toru-
nunu başına toplamış, masal anlatıyordu:

“Evvel zaman içinde, küçük bir kara balık vardı. 
Annesiyle birlikte bir derede yaşardı.”

Dere, dağın yarıklarından fışkıran sularla kıvrıntılı 
yatağında akıp giderdi.

Küçük Kara Balık ile annesinin yuvası içi yosunla 
kaplı kara bir kayanın oyuğundaydı.

Küçük Kara Balık, ay ışığının yuvalarına hiç ulaş-
mamasına üzülür, aydınlığın özlemini çekerdi.
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Anne ve yavru sabahtan akşama kadar ya birbirle-
rini kovalar ya da öbür balıklara katılır, avuç içi kadar 
bir yerde dolanıp dururlardı.

Anneciğinin bir tanesiydi Küçük Kara Balık. O ol-
masın da, kim olsun? Yumurtladığı on bin tohumdan 
bir tek o sağ kalmış, balık olup ortaya çıkmıştı.

Bir süredir durgundu. Küçük Kara Balık. Derin de-
rin düşünüyordu. Ağzını bıçak açmaz olmuştu.

Anneciğinin ardından, ağır aksak ve isteksiz sürük-
lenir, kimi zaman da onun izini kaybederdi.

Geçici bir keyifsizliğe yordu annesi, düzelirdi el-
bet... Oysa sıkıntısının nedeni başkaydı Kara Balık’ın.

Nitekim bir sabah daha güneş doğmadan annesini 
uyandırdı.

“Anneciğim,” dedi, “sana söyleyeceklerim var.” An-
nesi uyku sersemi, “Yavrucuğum,” dedi, “sırası değil 
şimdi, sonra söylersin. Uyanmışken çıkıp dolaşalım.”

“Hayır, anne. Artık başıboş dolaşmayacağım. Git-
meliyim buradan.”

“Gitmeli misin?”



“Evet anne, gitmeliyim!”

“Sabah sabah nereye gideceksin ki?”

“Gidip derenin sonunu arayacağım. Düşünebiliyor 
musun anne? Aylardan beri derenin sonunda ne ola-
bileceğini düşünüp duruyorum, ama bir türlü bula-
mıyorum.  Bu gece sabaha kadar yine gözüme uyku 
girmedi. Hep düşündüm durdum. Sonunda kararımı 
verdim. Gidip bulacağım derenin sonunu.”

Güldü annesi.

“Ben de küçükken düşünmüştüm bunu, ama yav-
rucuğum, derenin başı sonu yok ki tümü bu gördüğü-
müzdür. Akar, akar, ama hiçbir yere ulaşmaz.”


