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Samed Behrengi

Çocuk öyküleri ve masalları yazmış, masallar derlemiş, 

Azerbaycan Türkçesiyle Farsça arasında çeviriler 

yapmış İranlı bir yazar. Haziran 1939’da Tebriz’de 

doğdu. İran’ın Azerbaycan kesiminde on bir yıl köy köy 

dolaşarak öğretmenlik yaparken, bir yandan da Tebriz 

Üniversitesi’nde gece derslerine girerek İngiliz dili ve 

edebiyatı eğitimi gördü. Halkının toplumsal, ekonomik ve 

folklorik yapısını halkının içinde yaşayarak inceledi. Bu 

arada Azerbaycan ve İran halk edebiyatından derlemeler 

yaptı, masallar yazdı. 

Yazarın yayınevimizden çıkan diğer kitapları: 

BİR ŞEFTALİ BİN ŞEFTALİ, BİR VARDI BİR YOKTU, BU GELEN KÖROĞLU’DUR,

ÇINGIRAKLI (PÜSKÜLLÜ) DEVE, SEVGİ MASALI, KÜÇÜK KARA BALIK,

ULDUZ KIZ’IN KARGALARI





Dünyanın Bütün Halı Dokuyan Çocuklarına

Samed Behrengi





KONUŞAN BEBEK’TEN 

BİR ÇİFT SÖZ

Merhaba çocuklar! Ben Ulduz’un konuşan bebe-

ğiyim. Ulduz ve Kargalar kitabını okuyanlar, Ulduz’u 

ve beni çok iyi tanırlar. Benimle Ulduz’un hikâyesi, 

kargalar hikâyesinden önce gerçekleşti. O olaylar ol-

duğunda Ulduz’un üvey annesinin eve gelişinin üze-
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rinden bir iki ay geçmişti ve Ulduz daha dört beş ya-

şındaydı. O günlerde ben, konuşmayı bilmiyordum 

daha. Ulduz’un annesi, beni eski başörtülerinden ve 

çarşaflardan yapmıştı ve saçlarından da göğsüme, 

karnıma, kollarıma bacaklarıma tıkıştırmıştı.

Bir gece, Ulduz beni karşısına alıp durmadan ko-

nuştu, konuştu, konuştu içini döktü. Söyledikleri beni 

öyle etkiledi öyle etkiledi ki sonunda ben de dayana-

madım dillenip onunla konuşmaya başladım ve hâlâ 

da konuşabiliyorum.

Benimle Ulduz’un başından geçenler çok uzundur. 

Behreng Bey onu Ulduz’dan dinlemiş ve öykü yap-

mıştı. Birkaç gün önce yazdıklarını bana getirdi, “Bak 

Konuşan Bebek,” dedi, “ben, seninle Ulduz’un başı-

nızdan geçenleri bir öykü haline getirip yazdım. Basıp 

kitap yapmak istiyorum. Sen de buna bir önsöz yazar-

san iyi olur.”

Ben, Behreng Bey’in yazdıklarını baştan sona ka-

dar okudum. Gerçekten de güzel bir öykü yazdığını 

gördüm; ama bazı cümleleri Farsça dilbilgisine pek 

uygun değil. Onun için kalemi aldım elime ve onun 

hatalarını düzelttim. Ama yine de cümle kurgularında, 

sözcük bileşimlerinde ya da harf kullanımında fazla-

lıklar varsa hepsi benim hatam. O zavallı adam Fars-

çayı neden bilmiyor diye sitem etmeyin. Belki o ken-

disi de bilmediği bir dilde öykü yazmasını sevmiyor; 

ama elden ne gelir? 
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Son sözüm de şu olacak; hiçbir kendini beğenmiş 

şımarık çocuğun, benim ve Ulduz’un hikâyesini oku-

maya hakkı yok. Özellikle de yoksul çocuklara aldır-

mayanlar.

Tabii, kendini beğenmiş kötü çocuklar da düşün-

celerini ve davranışlarını düzelttikten sonra Behreng 

Bey’in hikâyelerini okuyabilirler. O bana söz verdi.

Bütün anlayışlı çocukların arkadaşı

Konuşan Bebek

Bebek Dil Açıyor

Hava alacakaranlıktı. Ulduz, sandık odasında 

oturuyordu. Kocaman bebeğini önüne almış, fısır fısır 

konuşuyordu:

“Kocaman bebek, doğrusu şu ki bu dünyada sen-

den başka kimsem yok. Annem mi? Ben onu hiç ha-

tırlamıyorum. Komşularımızın dediğine göre babam 

yıllar önce onu boşamış, köye, babasının yanına 

göndermiş. Babamın karısını da sevmiyorum. Evimi-

ze geldi geleli babamı da elimden aldı. Ben bu evde 

yalnızım. İneğimi de dün kestiler. Onunla aramız çok 
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iyiydi. Ben ona anlatırdım, o da benim ellerimi yalar-

dı ve bana sütünü verirdi. Eğer beni görmezse onu 

sağması için kimseye izin vermezdi. Küçüklüğünden 

beri bizim evdeydi. Annem kendi elleriyle doğurtmuş, 

büyütmüştü onu… Koca Bebek! Ya sen de konuş ya 

da ben çatlayayım… Evet, dediğim gibi ineğimi dün 

kestiler. Üvey annem aşermiş ve benim ineğimin eti-

ni istemiş. Şimdi de kendisi ve kız kardeşi mutfakta 

oturmuşlar, etin pişmesini bekliyorlar. Benim zavallı 

sevecen ineğim! Biliyorum şu anda ateşin üzerinde 

fokur fokur kaynıyorsun… Koca Bebek! Ya sen de ko-

nuş ya da ben çatlayayım. Üzüntüden öleyim… 

Üvey annem aşerdiğinden beri beni görecek gözü 

yok. Sürekli, ‘Seni gördüğümde içim ağzıma geliyor. 

Elimde değil,’ diyor. Ben de mecburen üvey annem 

beni görmesin, midesi bulanmasın diye bütün zama-
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nımı sandık odasında geçiriyorum. Koca Bebek! Ya 

sen de konuş ya da ben çatlayayım. Ne zaman benim 

oldun, bilmiyorum? Gözümü açtığımdan beri yanım-

dasın. Şayet sen de bana kötü davranırsan ve kaş-

larını çatarsan artık ne yapacağımı bilemem… Koca 

Bebek! Ya sen de konuş ya da ben çatlayayım, üzüntü-

den öleyim… Koca Bebek! Koca Bebek! Ben çatlamak 

üzereyim… Konuş! Konu…”

Ulduz ansızın bir şey fark etti. Bir el onun gözyaş-

larını siliyor ve yavaşça şöyle diyor: 

“Ulduz! Yeter artık! Ağlama. Artık sen çatlamaya-

caksın. Dilim açıldı. Yalnız değilsin artık…”

Ulduz saçlarını gözlerinin önünden kenara çekin-

ce bir de ne görsün? Koca Bebek, duvarın kenarından 

kalkıp gelmiş onun yanına, karşısına oturmuş, eliyle 

onun gözyaşlarını siliyor. Ulduz:

“Bebek! Sen konuşuyor musun?” dedi.

Konuşan Bebek:

“Evet,” dedi, “Ben artık senin dilini biliyorum.”

Hava kararmıştı. Ulduz, bebeğini zorlukla seçe-

biliyordu. Emekleyerek ve el yordamıyla yolunu bu-

lup sandık odasından çıktı. Raftan kibriti alıp lambayı 

yakmak istedi. Kibrit, lambanın yanında değildi. Lam-

bayı yere bıraktı. Diğer raftan kibriti alıp getirdi. Ama 

birden, ayağı lambaya çarptı ve lamba yere devrildi. 

Camı kırıldı. Gazyağı yere, halının üzerine aktı. Gaz-

yağının kokusu karanlığa karıştı ve odayı doldurdu. O 
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anda kapı çaldı. Ulduz’un eli ayağına dolaştı. Sandık 

odasının kapısına kadar gelen Bebek, Ulduz’a: 

“Haydi gir içeri. En iyisi hiç oralı olma! Onlara 

dışarıya hiç çıkmadığını söyle,” dedi.

Sokak kapısı açılınca babanın ve üvey annenin 

ayak sesleri duyuldu. Üvey anne birkaç adım önde gi-

diyor ve konuşuyordu: 

“Mutfaktayken ışığı yakmadım. Şimdi hemen ya-

karım.”

Bebek, Ulduz’a:

“Haydi çabuk ol! Gir içeri,” dedi.

Ulduz:

“En iyisi ben burada durayım. Onlara lambanın 

kırıldığını söyleyeyim. Yoksa cam kırıklarına basarlar, 

çok kötü olur,” dedi.
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Üvey anne, ayağını eşikten içeri atarken Ulduz bir 

kibrit yaktı:

“Anneciğim dikkat et! Lamba düştü, camı kırıldı,” 

dedi.

Baba da üvey annenin peşinden içeri girdi. Üvey 

anne, Ulduz’a vurmak için elini kaldırmıştı ki baba 

onu havada yakaladı ve yavaşça, “Sana birkaç gün 

onu kendi haline bırak dedim,” dedi.

İnek kesilirken Ulduz o kadar çok ağlamış, kah-

rolmuştu ki herkes onun üzüntüden çatlayacağını 

söylemişti. Evvelsi akşam da yemek yememiş, sabaha 

kadar sayıklamış ve inek gibi böğürmüştü. Bu yüzden 

babası, kızı birkaç gün kendi haline bırakmasını tem-

bihlemişti karısına.

Üvey anne:

“Bu kadar beceriksiz bir çocuk hayatımda görme-

dim. Bir lamba yakmasını bile beceremiyor. Şimdi de-

fol gözümün önünden,” dedi.

Ulduz, sandık odasına geçti. Üvey anne başka bir 

lamba yaktı ve “Gazyağının kokusu midemi bulandı-

rıyor,” diye söylendi.

Yazdı ve pencere de açıktı. Üvey anne başını pen-

cereden çıkararak kustu. Baba üstünü değiştirmiş, 

cam kırıklarını topluyordu. O anda üvey annenin kız 

kardeşi aceleyle içeri girdi, “Hanım Abla! Hanım Abla! 

Etler zehir gibi acıymış,” dedi.

Üvey anne belini doğrulttu ve şaşırarak:
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“Ne dedin, ne dedin? Etler acı mıymış?” diye sor-

du.

Kardeşi Peri, bir parça et uzatarak:

“Al! Tat da gör,” dedi.

Üvey anne, eti kız kardeşinin elinden kaparak ağ-

zına attı. Et o kadar acı ve kötüydü ki üvey annenin 

içi yine kalktı. 

Neyse lafı uzatmayayım… Baba ve üvey anne hız-

la mutfağa geçtiler. Ulduz’la Konuşan Bebek de san-

dık odasına sızan azıcık bir ışığın aydınlığında konu-

şuyorlardı. Ulduz: 

“Konuşan Bebek, Peri’nin ne dediğini duydun 

mu? İneğin eti acıymış,” dedi. 

Konuşan Bebek: 

“Ben sanıyorum ki inek, etini sadece onlar için 

acı yapmış. Senin ağzında acı olmaz,” dedi.

Ulduz: 

“Ben yerim!” dedi.

Konuşan Bebek: 

“Bu inekten bir parça saklamalısın. Mutlaka işi-

mize yarayacak. Bu tür ineklerin çok yararı olur,” 

dedi.

Ulduz: 

“Sence neresini saklayayım?” dedi.

Bebek: 

“Mesela bacağını,” dedi.








