
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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Bir zamanlar bir padişahın, altı yedi yaşlarında 
bir kızı vardı. Kızın bir sürü hizmetçisi, bir de 
özel uşağı vardı. Koç Ali derlerdi adına. Ken-

dinden azıcık büyüktü.

Yemek yerken mendilini düşürse, kapıp veren o 
olurdu. Top oynarken uzağa kaçırsa o bulup getirirdi.

Padişahın kızının milyonlarca oyuncağının ya-
nında bir de çelik çomağı vardı. Altın ve gümüşten 
yapılmıştı. Tam yüz bin paraya mal olmuştu. Üstelik 
bir kuyumcu da cezalandırılmıştı. Çünkü çelik çomak 
yapımı için bütün kuyumcular saraya çağrıldığında, 
yeni doğan kızına küpe yaptığından bu buyruğa uy-
mamıştı.
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Kız çelik çomak oynarken Koç Ali ileride durup 
beklerdi. Görevi, çomağı düştüğü yerden alıp kıza 
vermekti. Her seferinde biraz daha öteye, daha uzağa 
düşürmek ister, çeliği daha güçlü vururdu kız. Koç Ali 
yine koşup bulur, kıza getirirdi. Sonunda padişah kızı 
yorulunca, Koç Ali hizmetçileri ve uşakları çağırır, 
onlar da tahtırevanla saraya taşırlardı kızı.

Koç Ali çelik çomağı alır, milyonlarca oyuncağın 
bulunduğu hazinenin özel bölümüne yerleştirilmesi 
için görevliye verirdi. Sonra giysi bölümünden ye-
mekte giyeceği giysilerinden birini çıkarmasını, bu 
arada oyun oynarken giydiğini alıp yerleştirmesini 
söylerdi giyim kuşam görevlisine.

Daha sonra mutfağa geçer, padişahın özel aşçısı-
na, çelik çomaktan sonra yenecek yemeği hazırlatırdı. 
Çünkü her oyundan sonra farklı yemek hazırlanırdı.

Bunlar Koç Ali’nin her gün yapması gereken görev-
lerdi.

Kız geceleri uyuduğunda, o da kapı eşiğinde uyur-
du. Onun uyuduğunu gören hizmetçiler, uşaklar kızın 
da uyuduğunu anlar, sessiz olmaya özen gösterirlerdi.
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Padişah kızının her işine koşar, her buyruğunu öyle 
kusursuz yerine getirirdi ki kız bir kez olsun ona el 
kaldırmamıştı.

Koç Ali gönlünü bağlamıştı padişah kızına. Onu 
seviyordu. Öyleyse kendince bir sakınca yoktu, yüre-
ğini açabilirdi kıza.

Bir gün kelebek avına çıktı padişah kızı. Koç Ali, 
dallara sığınan kelebekleri ürkütüp uçurmak için bek-
liyor, ama aslında gönlünün güzelini gözlüyordu.

Padişah kızı bir ara kocaman bir kelebek gördü. 
Koç Ali’ye, “Gel Koç Ali!” diye seslendi. “Sen yakala 
bunu. Ben korkuyorum.”

Koç Ali hemen koştu yakaladı kelebeği, sepete attı. 
Başını kaldırınca, karşısına dikilmiş bakan kıza temiz 
bir yürekle, yalın bir dille, “Padişah kızı, ben sana sev-
dalandım,” dedi.

Padişah kızı sözünü bile bitirtmedi Koç Ali’ye. Attı-
ğı tokatla da yetinmedi, sövdü saydı:

“Seni kendini bilmez, uşak parçası seni. Ben pa-
dişah kızıyım, sense uşağımsın. Yıkıl karşımdan! Git 
uşakları çağır, beni alsınlar, kem gözün üstümde ol-
masın diye seni de kovsunlar saraydan.”
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