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ÖN SÖZ
Eskiden uzun kýþ gecelerinde bir tandýrýn et-

rafýnda halelenen ev halký; nine, anne, baba ve ço-
cuklar; irfan abidesi yaþlý ve bilge adamýn an-
lattýklarýný büyük bir merak ve hayranlýkla dinler-
lerdi. Bu insanlar ömürleri boyunca göremeyecekle-
ri masal kahramanlarýný ve masalýmsý ögeleri -padi-
þahlarý, vezirleri, saraylarý, cinleri, perileri,
büyücüleri, cadýlarý...- hayal ederler, kimi zaman
kendilerini onlarýn yerine koyar ve derin bir ah çe-
kerler, kimi zaman kötülerin yaptýklarý karþýsýnda
hayýflanýrlardý.

Ýþte bu insanlarýn böylesine büyülendikleri,
büyük bir heyecanla dinledikleri, devamýný merak
ettikleri bu masallarý, yani uzun kýþ gecelerinin
süsünü, yani “Binbir Gece Masallarý”ný harmanla-
yarak, sizlere bir demet sunmaya karar verdik.

Bunu yaparken öncelikli hedefimiz eski in-
sanlarýn yediden yetmiþe sevdikleri ve bir türlü
kopamadýklarý bu masallarý günümüz okuyucu-
sunun, özellikle de gençlerin dikkatine yeniden
arz etmektir.

Kimbilir belki de Binbir Gece Masallarý bizleri
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geçmiþin o büyülü ve sýrlarla dolu dünyasýna çeker
de yeniden hayal etmeye, saf ve temiz masal alem-
lerini keþfetmeye baþlarýz. Her þeyden de öte bu
masallardaki saflýk ve çocuksuluk sayesinde gön-
lümüzü, onun derinliklerini, oradaki saflýðý, güzelli-
ði ve çocuksuluðu keþfedebiliriz. Bizler çalýþmamýza
bu duygu ve düþüncelerle baþladýk. Ýnþallah eser
umduðumuz faydayý saðlar.

Neslihan ÇETÝNDAÐ

Nisan 2004
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MASALIN MASALI
Eski tarihçilerin anlattýklarýna göre, bir zaman-

lar Þahzaman ve Þehriyâr isminde iki kardeþ padiþah
varmýþ. Bu padiþahlardan Þahzaman; Semerkant;
Þehriyâr ise Sâsânî hükümdarýymýþ. Bu padiþahlarýn
her ikisinin de eþi kendilerine ihanet etmiþ ve büyük
birer suç iþlemiþlerdir. Bu hükümdarlardan Þehriyâr
çok sinirlenmiþ ve hemencecik eþinin boynunu vur-
durmuþtur. Fakat hýrsýný alamamýþ, dünyadaki
bütün kadýnlarýn hepsinin ayný suçu iþlediðini sana-
rak çok korkunç bir karar vermiþtir: 

Bu karara göre her gün bir kýzla evlenecek ve
ertesi sabah da gün doðarken ilk karýsý gibi onlarýn
da boynunu vurduracaktýr. Padiþahýn bu kararýný
uygulamaya koymasý üzerine birkaç yýl içinde baþý
kesilmemiþ hemen hemen bir tek kibar ve asil aile
kýzý kalmamýþ. Bütün insanlar mateme bürünmüþ.

Bu hükümdarýn vezirinin de iki güzel kýzý var-
mýþ. Büyüðünün adý Þehrâzât, küçüðünün adý Di-
narzât imiþ. Þehrâzât çok duygulu ve çok zeki bir
kýzmýþ. Ne okusa, ne iþitse hemen aklýnda tutar ve
bunlara kendi hayalinden de birçok renkli þeyler katýp
süsleyerek insaný hayran edecek bir dille anlatýrmýþ.
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Anlattýðý masallarla herkesi büyülermiþ.

Ve nihayet bu kýz evlenme çaðýna geldiðinde
babasýna çok þaþýrtýcý ve tüyler ürpertici bir teklifte
bulunmuþ:

–Babacýðým ben padiþahla evlenmek istiyorum,
demiþ.

Vezir olan babasý:

–Aman evlâdým sana nasýl kýyarým? Boynunun
vurulmasýna nasýl razý olurum, demiþ ve kýzýný bu
arzusundan vazgeçirmeye çalýþmýþ. Fakat Þehrâzât,
kararlý bir þekilde ve babasýna:

–Ya ben de öleceðim, yahut sað kalan bütün
kýzlarýn hayatýný kurtaracaðým, demiþ.

Babasý Þehrâzâtýn dediðinden bir þey anla-
mamýþ. Þehrâzât babasýný temin ederek:

–Merak etme babacýðým, göreceksin, ne ben
öleceðim ne baþka kýzlar ölecek. Padiþahý oyuna ge-
tirerek, boynuma inecek olan kýlýcý daima ertesi
güne  ve ertesi günden de sonu gelmeyecek olan
baþka günlere atacaðým. Böylelikle bir gün emeli-
me kavuþacaðým ve bütün genç kýzlarý kurtara-
caðým, demiþ.

Bunun üzerine Þehrâzât’ýn babasý bu iþe razý ol-
muþ ve kýzýný padiþahla evlendirmiþ.

Düðün gecesi, Þehrâzât, Padiþah Þehriyâr’dan
bir ricada bulunmuþ:

–Madem ki yarýn âdet üzere benim de kafam
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kesilecek, bari müsaade edin de kýz kardeþim
Dinârzât bu gece bizim yanýmýzda bulunsun. Sa-
bahleyin beni öpüp benimle vedalaþsýn. Böylece son
arzum yerine gelsin ve daha az acý duyarak öleyim,
demiþ. Þehriyâr, Þehrâzât’ýn bu isteðini kabul etmiþ
ve Dinârzât ablasýnýn yanýnda kalmýþ. Dinârzât’ýn,
ablasýnýn plânýndan haberi varmýþ. Bir süre sonra
kendini uyuyor gibi göstermiþ, sonra sabaha bir sa-
at kala birden bire uyanmýþ gibi yaparak, ab-
lasýndan, kendisine daha önce anlattýðý o tatlý ma-
sallardan birini son bir defa anlatmasýný rica etmiþ.
Padiþahýn da rýzasýný almýþlar ve Þehrâzât baþlamýþ
masalýný anlatmaya... O kadar güzel anlatýyormuþ
ki Þehriyâr da dayanamamýþ  kulak kesilmiþ ve ya-
vaþ yavaþ masalýn büyüsüne kapýlmýþ.

Derken sabah olmuþ, güneþ doðmuþ, fakat
Þehrâzât henüz masalýnýn yarýsýna bile gelmemiþ.
Þehriyâr çok merak etmiþ ve içinden, “Masalýn sonu
nasýl acaba?” diye geçirmiþ. 

Bunu öðrenmek ve devamýný dinlemek istiyor-
muþ. Ancak bir sürü devlet iþleri padiþahý bekliyor-
muþ. Ve padiþah karar vermiþ: 

–Þimdi vaktim kalmadý masalýn devamý ertesi
akþama kalsýn, Þehrâzât’ýn baþý da bugün kesilme-
sin!

Þehrâzât da bunu istiyormuþ zaten. O gün
ölümden kurtulmuþ ya ötesi kolaymýþ. 

Bundan sonrasý onun için çok kolay olmuþ.
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Çünkü her seferinde masallarýný en meraklý yerinde
keserek tam binbir gece anlatmýþ ve yaþamaya de-
vam etmiþ. Padiþah Þehriyâr, Þehrâzât’ýn bu masal-
larýný dinlemekten býkýp usanmýyormuþ, aksine git-
tikçe bunlarýn büyüsüne daha da çok kapýlýyormuþ.
En sonunda bin birinci gecenin sabahý gelmiþ ve pa-
diþah karýsýný dinlerken duyduðu zevkten mest ol-
muþ, o gece karýsýndan ömür boyu ayrýlamayacaðýný
anlamýþ.

Karýsýnýn zekâsýna ve meziyetlerine de kanaat
getirdikten sonra hayatýný baðýþlamýþ ve ülkesinde
kadýnlara karþý beslediði bu budalaca intikam duy-
gusundan vazgeçtiðini ilân etmiþ.

Üzülmeyin, ürpermeyin, þüphesiz bütün bunlar
masaldýr, hakikatte olmuþ bir þey deðildir. Bu ki-
tapta Þehrâzât’ýn, Þehriyâr’a anlattýðý masallardan
sizin için seçtiklerimizi okuyacaksýnýz. Ümit ederiz
siz de Þehriyâr gibi masallarýn büyüsüne
kapýlýrsýnýz.
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BALIKÇI VE ÞÝÞEDEKÝ CÝN
Evvel zaman içinde, karýsý ile üç çocuðunu

güçlükle geçindiren çok yaþlý ve çok fakir bir balýkçý
varmýþ. Her sabah erkenden balýða gidermiþ. Bu
balýkçý balýða gittiðinde aðlarýný ancak dört kere at-
mayý kendisine prensip edinmiþ. Yine bir sabah da-
ha þafak sökmeden, deniz kenarýna gidip aðlarýný üç
kere atmýþ ve arka arkaya bir hayvan iskeleti, çamur
ve çakýllý kum dolu bir sepet ve nihayet bir taþ, de-
niz kabuðu ve pislik yýðýný çýkarmýþ. Bu esnada
güneþ doðmaya baþladýðýndan, iyi bir Müslüman
olarak ibadetini unutmamýþ ve sabah namazýný kýlýp
duasýný ettikten sonra Rabbinden þu niyazda bulun-
muþ:

–Allah’ým! Aðlarýmý þimdiye kadar üç defa
attým, üçünde de elime bir þey geçmedi. Þimdi yal-
nýz bir kerecik hakkým kaldý; duamý kabul et de,
denizden aðlarým boþ çýkmasýn.

Balýkçý bu duayý ettikten sonra dördüncü defa
olarak aðlarýný fýrlatmýþ. Bir müddet sonra, artýk
balýklar tutulmuþtur diyerek, aðlarý önceki gibi bir
hayli güçlükle çekip çýkarmýþ ve bir de bakmýþ ki iç-
leri yine bomboþ, balýktan eser yok! 
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Ancak aðýn birinde, aðýrlýðýna bakýlýrsa içerisi
bir þeyle dolu olan, sarý bakýrdan bir kap bulmuþ.
Dikkatle kontrol edince aðzýnýn kurþunla týkalý ve
üstünün bir mühürle damgalý olduðunu görmüþ.
Hemen býçaðýný alýp kabýn aðzýný açmaya koyul-
muþ. Aðzýný açýnca kabýn içinden siyah dumanlar
çýkmaya baþlamýþ. Balýkçý korkudan kendini geriye
atmýþ. Duman gökte bulutlara kadar yükselmiþ, de-
nizin üstünü ve bütün kýyýyý kaplayan kalýn bir sis
oluþturmuþ. Sonra bu sis bir noktada sýkýþýp topla-
narak katý bir cisim hâline gelmiþ. Bu cisimden de
devlerin en irisinden daha  da büyük bir cin ortaya
çýkmýþ. Balýkçý cini görünce kaçmak istemiþse de
uðradýðý dehþetin tesiriyle olduðu yerde mýhlanýp
kalmýþ.

Cin, ilk önce þöyle baðýrmýþ:

–Süleyman! Ey Ulu Peygamber! Affet, affet be-
ni! Bir daha iradenize karþý gelmeyeceðim, bütün
emirlerinize itaat edeceðim. Balýkçý bu sözleri iþitin-
ce biraz müsterih olmuþ. Sonra cine hitap ederek:

–Ey yükselen ruh! Ne diyorsun, demiþ. Allah’ýn
peygamberi  Hazreti Süleyman vefat edeli on sekiz
bin yýldan fazla oluyor. Ýyi ama, siz neden bu kabýn
içine kapatýlmýþtýnýz?

Cin:

–Dinle hikâyemi, diye cevap vermiþ. Ben Yüce
Allah’ýn iradesine karþý gelen âsi ruhlardan biriy-
dim. 
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Diðer bütün cinler Allah’ýn nebîsi Hazreti
Süleyman’ý tanýdýlar ve O’na itaat ettiler. Fakat
ben O’na itaat etmeyi kesin olarak reddettim. O da
beni bu bakýr kabýn içine hapsedip kapaðýný kendi
mührüyle mühürledi. Mührün üstüne Yüce Al-
lah’ýn ismi kazýnmýþtýr. Bunu yaptýktan sonra ken-
disine itaat eden cinler, onun emri üzerine kabý de-
nize fýrlattýlar. Ýþte üç asýrdýr bunun içinde hapisim.
Hýrsýmdan yemin etmiþimdir, eðer bir gün bir kim-
se beni kurtarýrsa hiç insaf etmeden onu öldürece-
ðim ve ona bir lütuf olarak yalnýz ölümlerden ölüm
beðendireceðim. Artýk hangi ölüm hoþuna giderse
onu seçsin. Madem ki bugün buraya sen geldin ve
beni kurtardýn, seni nasýl öldürmemi istiyorsan seç
bakalým ölüm þeklini.

Cinin bu konuþmalarý balýkçýyý dehþete düþür-
müþ:

–Ne nasipsizmiþim ki bugün buraya, bir
nanköre hizmette bulunmaya gelmiþim, diye
haykýrmýþ. 

Sonra da cini bu kararýndan vazgeçirmek için:

–Böyle mantýksýzca yemin olur mu? Bundan
vazgeçemez misiniz? Affedin beni, Allah’ýn da sizi
affeder, demiþ.

Cin:

–Hayýr, diye cevap vermiþ, muhakkak ölecek-
sin; yalnýz seni nasýl öldürmemi istiyorsan onu
söyle. 
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Mecburiyet insana akýl verir. Balýkçý bir hile
düþünmüþ ve cine:

–Madem ki ölümden kurtulamayacaðým, de-
miþ, o hâlde Allah’ýn iradesine boyun eðiyorum. Fa-
kat ölümümün þeklini seçmeden evvel, Hazreti
Süleyman’ýn mührü üstüne kazýlmýþ olan Allah
(Celle celâlühu) adýna size bir þey soracaðým. Sora-
caðým suale cevap vermenizi rica ediyorum:

–Ne soracaksan sor, fakat çabuk ol, demiþ cin.

–Gerçekten bu kabýn içinde mi idiniz, bunu an-
lamak isterdim. Yüce Allah’ýn adýna bunun için ye-
min etmeye cesaretiniz var mý, demiþ balýkçý.

Cin:

–Evet, diye cevap vermiþ, bu yüce ada yemin
ederim ki ben bu kabýn içindeydim, sözüm ta-
mamýyla hakikattir.

Balýkçý cevap vermiþ:

–Doðrusu ya ben sözünüze inanmýyorum. Bu
kap sizin bir ayaðýnýzý bile içerisine alamaz. Öyle
iken nasýl olur da vücudunuz içerisine sýðabilir? Bu-
nu bana göstermezseniz asla size inanmam.

Cin, fakir bir balýkçýnýn sözüne inanmamasýna
içerlemiþ:

–Pekâlâ! Gör öyleyse, demiþ.

Vücudu hemen duman þeklini almýþ, yine ev-
velki gibi denizin ve kýyýnýn üstüne yayýlmýþ, sonra
toplanýp kabýn içine girmeye baþlamýþ. Öyle ki en
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sonunda dýþarýda hiçbir izi kalmamýþ. O anda içeri-
den bir ses duyulmuþ:

–Ey! Ýnanmayan balýkçý, demiþ. Gördün mü?
Ýþte kabýn içindeyim, þimdi inandýn mý sözüme?

Balýkçý, cine cevap vermektense kurþun kapaðý
almýþ ve kabýn aðzýný acele ile sýký sýkýya kapadýktan
sonra:

–Hey cin, diye baðýrmýþ, þimdi sen benden
merhamet dile ve seni hangi ölümle öldürmemi is-
tiyorsan onu seç bakalým. Fakat olmaz! En iyisi ben
yine seni denize fýrlatayým...

Gazaplanan cin, kutudan dýþarý çýkmak için var
gücüyle uðraþmýþ. Fakat uðraþmasý boþa gitmiþ,
çünkü Hazreti Süleyman’ýn mühründeki iþaret ona
mâni oluyormuþ. Nihayet, yumuþayan bir sesle:

–Balýkçý, demiþ, sana yalvarýrým, sakýn bunu
yapma, ben sana þaka söylemiþtim, bu sözümü cid-
diye almamalýsýn. Aç kabý da beni serbest býrak. Sa-
na söz veriyorum benden memnun kalacaksýn.

Balýkçý:

–Sen bir alçaksýn, cevabýný vermiþ. Eðer ben sa-
na itimat etmek ihtiyatsýzlýðýnda bulunursam ölme-
yi hak ederim. Sen de bana, Yunan Krallarýndan bi-
rinin tabip Duban’a yaptýðý muamelenin aynýný
yapmaktan hiç geri kalmazsýn. Bu hikâyeyi sana
anlatmak isterim. Dinle:



YUNAN KRALININ VE 
TABÝP DUBAN’IN HÝKÂYESÝ

Bir zamanlar  Ýran’ýn Zûman diyarýnda, Yunanlý
bir hükümdar varmýþ. Bu hükümdarýn vücudunu
cüzam hastalýðý kaplamýþ. Hekimleri onu iyi etmek
için bütün ilâçlarý kullanmýþlarsa da fayda etmemiþ
ve tedaviden ümitlerini kesmiþler. Ýþte vaziyet bu
hâlde iken bir gün, Duban isminde çok muktedir
bir hekim saraya gelmiþ.

Âlim olduðu kadar dindar da olan bu adam bir
ilâç yapýp hükümdarýn banyosundaki küvete bo-
þaltmýþ ve ona bu ilaçla vücudunu iyice ovmasýný
tavsiye etmiþ. Hükümdar hekimin tavsiyesine uy-
muþ. Gerçekten ilaç hükümdara çok iyi gelmiþ,
çünkü ertesi gün yataktan kalktýðý zaman cüzam
hastalýðýnýn geçtiðini ve sanki bu hastalýða hiç tu-
tulmamýþ gibi vücudunun tertemiz olduðunu gör-
müþ. 

O kadar çok sevinmiþ ki bunun üzerine hekim
Duban’ý ihya etmiþ. O’na birçok hediyeler vermiþ,
nedimlerin sarayda giydikleri elbiseye benzeyen çok
pahalý kumaþtan uzun bir cübbe giydirmiþ ve heki-
mi maiyeti arasýna almýþ.
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Ancak bu hükümdarýn cimri, kýskanç ve
tabiatýyla her türlü cinayetleri iþleyebilir bir baþve-
ziri varmýþ. Bu adam hekime verilen hediyelere ta-
hammül edememiþ, zaten onun kabiliyetleri de
keyfini kaçýrmaya baþlamýþ. Bu sebepten hekimi
kötüleyerek hükümdarýn gözünden düþürmeye ve
bu suretle O’nu mahvetmeye karar vermiþ.

Bir gün, hususî olarak:

–Efendimiz, demiþ, bir hakanýn henüz sadakati-
ni denemediði bir adama itimat beslemesi tehlikeli-
dir. Efendimiz bilmiyorlar mý ki bu hekim, saraya
sizi katletmek için girmiþ olan bir haindir?

Hükümdar, son derece heyecanlanarak:

–Bunu da nereden çýkardýnýz? Bu  korkunç
þüphe size nereden geldi, diye haykýrmýþ.

–Casuslarým bana haber verdiler. Onlara göre
bu Hekim Duban, Yunanistan’dan buraya size
söylediðim bu korkunç plânýný uygulamak için gel-
miþ.

Böylece iftiraya baþlayan baþvezir, hekimin
aleyhinde o kadar atýp tutmuþ ve öyle kurnazca
davranmýþ ki pek dar düþünceli olan hükümdar,
onun kötü maksadýný fark edememiþ.

–Hakkýn var vezirim, demiþ. Bu adam buraya
benim canýma kýymak için bilhassa gelmiþ olabilir,
hem ilâçlarýndan birini koklatarak da pekâlâ buna
muvaffak olur. Þimdi ne yapalým?
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–Efendimiz hemen þimdi Hekim Duban’ý
getirtip kafasýný kestirelim.

Hükümdar, bölükbaþýlarýndan birine derhâl gi-
dip hekimi getirmesini emretmiþ. Hekim getirtil-
miþ ve kendisine gayet sert bir lisanla idama
mahkûm edildiði bildirilmiþ. Adamcaðýz o anda an-
lamýþ baþýna geleni. Gördüðü lütuflar ve ihsanlar
yüzünden kendisine düþman kesilenler var, çekeme-
diler kendisini ve iþte iradesi zayýf olan hükümdarý
bir takým yalan dolanlarla kandýrýp aleyhine çevir-
diler. Keþke onun cüzamýný iyi etmese imiþ! Duban
piþman olmuþ, ama iþ iþten geçmiþ.

Hükümdara:

–Size yaptýðým iyiliði böyle mi mükâfat-
landýrýyorsunuz, demiþ.

Demiþ ama dinleyen kim? Hükümdar onun bu
sözüne hiç kulak asmamýþ ve cellâda satýrýný indir-
mesini emretmiþ. Hekim, gözleri baðlý diz çöktüðü
zaman, son defa olarak hükümdara hitap etmiþ:

–Efendimiz, demiþ, madem ki bana merhamet
etmiyorsunuz, yalvarýrým size, bari müsaade edin de
evime gidip ailemle son defa vedalaþayým. Fukaraya
sadaka daðýtayým ve kitaplarýmý bunlardan en iyi
þekilde istifade edeceklere býrakayým. Hele bir ki-
tabým var ki þevketlime hediye etmek isterim. Ýçin-
de pek çok meraklý þeyler vardýr, bir tanesi ise en
mühim olanýdýr. Þevketli hükümdarým, benim
baþým kesildikten sonra bu kitabýn altýncý yapraðýný
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açar ve sol elinize tutup sayfanýn üçüncü satýrýný
okursanýz göreceksiniz ki benim baþým sizin bütün
sorularýnýzý cevaplandýracaktýr.

Bunun üzerine hükümdar, böyle harikulâde bir
þeyi görmek merakýyla idamý ertesi güne býrakmýþ
ve hekimi ailesiyle vedalaþmak için evine yollamýþ.

Ertesi gün bütün saray halký olacaklarý görmek
için taht odasýna gitmiþler. Biraz sonra hekim Du-
ban görünmüþ ve elinde kalýn bir kitapla tahtýn
ayaðýna kadar ilerlemiþ. Orada kendisine bir leðen
getirtmiþ ve kitabýn üstüne geçirilmiþ olan kapaðý
çýkarýp leðenin üstüne yaymýþ.

–Efendimiz, demiþ, lütfen bu kitabý alýn ve ka-
fam kesilir kesilmez bunu leðenin içindeki kapaðýn
üstüne koymalarýný emredin. Kapak oraya konulur
konulmaz kan kesilecektir. Ýþte o zaman kitabý aça-
caksýnýz ve baþým bütün sorularýnýza cevap verecek-
tir. Fakat, diye ilâve etmiþ, bir kere daha merhame-
tinize sýðýnýyorum haþmetlim. Allah aþkýna acýyýn
bana! 

–Yalvarmalarýn faydasýz, diye cevap vermiþ
hükümdar. Hele öldükten sonra kafanýn konuþ-
masýný dinlemek için seni affedemem.

Kitabý elinden almýþ ve cellâda vazifesini yap-
masýný emretmiþ.

Kafa öyle ustaca kesilmiþ ki leðenin içine
düþmüþ ve daha kitabýn kapaðý üstüne konur
konmaz akan kan dinmiþ. O zaman, kesik baþ,

Binbir Gece Masallarý-116



hem hükümdarý hem orada hazýr bulunan bütün
seyircileri hayrete düþürerek gözlerini açmýþ ve dile
gelerek:

–Efendimiz, açýn kitabý, demiþ.

Hükümdar kitabý açmýþ ve birinci yapraðý ikin-
ciye yapýþýk bularak parmaðýný aðzýna götürmüþ ve
daha kolayca çevirmek için yapraðý tükürdüðü eliy-
le ýslatmýþ. Altýncý yapraða kadar ayný þeyi yapmýþ
ve bildirilen sayfada bir þey göremeyince, kesik ba-
þa:

–Hekim, demiþ, burada yazýlý hiçbir þey yok.

–Birkaç yaprak daha çevirin.

Hükümdar parmaðýný daima aðzýna götürerek
yapraklarý çevirmekte devam etmiþ. Meðer her yap-
raðýn dip tarafýna keskin bir zehir sürülmüþ ve
hükümdar hiç þüphelenmeden her defasýnda bu ze-
hirden az bir miktarýný dudaðýna sürüyormuþ. En
sonunda yýldýrým gibi öldüren bu zehir tesirini
göstermiþ ve hükümdar müthiþ sancýlar içinde
kývranarak tahtýn dibine yýkýlmýþ. O anda kesik baþ:

–Zalim! diye haykýrmýþ, iþte masumlarý
öldürterek nüfuzlarýný fenaya kullanan hükümdar-
lara böyle muamele olunur. Allah onlarýn adaletsiz-
lik ve zalimliklerini er geç böyle cezalandýrýr.

Baþ henüz bu sözünü bitirmeden hükümdar,
boylu boyunca cansýz olarak yere serilmiþ, hemen o
anda kesik baþ da nefesini vermiþ.
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Balýkçý, hikâyesini anlattýktan sonra, bunu
kabýn içinde mahpus olan cine tatbik ederek þu ib-
ret dersini vermiþ:

–Ýþte böyle! Eðer Yunan hükümdarý hekimi ya-
þatmak isteseydi, Yüce Allah da onu yaþatacaktý.

Fakat o, hekimin o kadar yalvarýp yakarmasýna
acýmadý, Allah da onu cezalandýrdý. Sana da öyle
olacak ey kötü cin!

–Balýkçý dostum, diye cin cevap vermiþ, düþün
ki intikam almak namusluca bir hareket deðildir,
bilâkis kötülüðe karþý iyilik etmek son derece met-
he lâyýktýr. Gel haydi, aç þu kabýn aðzýný...

Balýkçý:

–Hayýr, demiþ, seni kurtarmayacaðým. Hem
fazla düþünmeye lüzum yok. Seni denizin dibine
fýrlatacaðým.

Cin:

–Bir sözüm daha var, diye haykýrmýþ. Yemin
ederim, hiçbir fenalýk yapmayacaðým. Bilâkis sana
çok zengin olmanýn yollarýný öðreteceðim.

Bunu duyunca, fakirlikten kurtulmak ümidi
balýkçýya yelkenleri suya indirtmiþ. Derhâl kabýn
kapaðýný çýkarýp atmýþ. O anda kabýn içinden
duman hâlinde çýkan cin, evvelce olduðu gibi yi-
ne ayný tarzda kendi þekline girmiþ ve balýkçýya
aðlarýný alýp peþine düþmesini iþaret etmiþ. Þeh-
rin önünden geçip giderek bir daðýn tepesine
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çýkmýþlar, oradan geniþ bir ovaya inmiþler ve bu
ovadan da geçip dört tane tepe arkasýndaki bir
gölün kenarýna varmýþlar.

Burada cin, balýkçýya:

–At aðlarýný da balýk tut, demiþ.

Balýkçý gölün içinde sürü sürü balýklar görmüþ;
fakat en fazla hayretini uyandýran, bunlarýn dört
ayrý renkte balýklar olmasý imiþ. Beyazlar, kýr-
mýzýlar, maviler ve yeþiller. Atmýþ aðlarýný ve her bi-
ri bu renklerden birinde olan dört balýk tutmuþ.

Cin:

–Bu balýklarý hükümdara götürüp takdim et,
demiþ, o sana bütün ömründe eline geçenden daha
çok para verir.

Bunu diyerek tabanýný topraða vurmuþ. Toprak
birdenbire açýlmýþ ve cini içerisine aldýktan sonra
tekrar kapanmýþ.

Balýkçý, avýndan pek memnun, þehrin yolunu
tutmuþ ve yakaladýðý dört adet balýðý takdim etmek
için doðruca hükümdarýn sarayýna gitmiþ. Bakalým
bundan sonra ne olmuþ!



DÖRT BALIÐIN HÝKÂYESÝ
Hükümdar bu balýklarý görünce onlarýn güzel-

liðine hayran kalmýþ. Balýklarý derhâl mutfaða yol-
lamýþ ve balýkçýya verilmek üzere dört yüz altýn say-
masýný hazinedarýna emretmiþ. Sonra balýklarý nasýl
piþirdiklerini merak etmiþ ve gözleriyle görmek için
mutfaða gitmiþ. Ýþte asýl o zaman olanlar olmuþ.
Hükümdarýn usta aþçýsý içlerini iyice boþaltýp terbi-
ye ettikten sonra balýklarý büyük bir tencere içinde
ateþe koymuþ ve bir taraflarý piþince öteki taraflarýný
çevirmiþ.

Aman Allah’ým! O da ne! Balýklarýn öbür tarafý
çevrilir çevrilmez, mutfaðýn duvarý sanki bir efsun-
la birdenbire yarýlmýþ ve içerisinden, uþak kýyafetin-
de, dev gibi kocaman bir zenci çýkmýþ. 

Elinde kalýn yeþil bir sopa tutuyormuþ. Tencere-
ye kadar ilerlemiþ ve balýklardan birine sopasýyla
dokunarak, korkunç bir sesle:

–Hey balýk! Vazifenin baþýnda mýsýn, demiþ.

Bu söz üstüne balýklar baþlarýný kaldýrýp cevap
vermiþler:

–Evet, evet baþýndayýz! Eðer siz sayýyorsanýz biz
de sayýyoruz, siz borcunuzu ödüyorsanýz biz de
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ödüyoruz, siz kaçýyorsanýz biz galip geliyor, mem-
nun oluyoruz.

Balýklar bu sözleri bitirir bitirmez, zenci tence-
reyi ocaðýn ortasýna devirmiþ ve balýklarý yakýp
kömür etmiþ. Bunu yaptýktan sonra da gururla tek-
rar duvarýn deliðinden dýþarý çýkmýþ ve duvar kendi
kendine arkasýndan kapanmýþ.

Hükümdar, baþvezirine:

–Bu gördüðüm þeyden sonra artýk mümkün
deðil zihnim rahat etmeyecek, demiþ. Bu balýklar
hiç þüphesiz ki harikulâde bir þeye iþaret ediyor.

Nedir bu? Bunu aydýnlatmak isterim.

Balýkçýyý çaðýrtmýþ. Adamý getirmiþler.

Ýlk önce olanlarý anlatmýþ, daha sonra da:

–Balýkçý, demiþ, senin balýklarýn beni endiþeye
düþürdü. Bunlarý nereden tuttun?

Balýkçý:

–Efendimiz, diye cevap vermiþ, ben bunlarý bu-
radan görünen þu daðýn arkasýndan, iki tepe
arasýndaki bir gölden tuttum. Yol üç saatten fazla
tutmaz.

Bunun üzerine hükümdar, sarayýnýn bütün
adamlarýna atlara binip yola çýkmalarýný, balýkçýnýn
da kendilerine kýlavuzluk etmesini emir buyurmuþ.
Atlýlar daðý aþmýþlar ve öte yandan inerken o zama-
na kadar kimsenin farkýna varmadýðý geniþ bir
ovayý hayretle görmüþler. Nihayet balýkçýnýn an-
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lattýðý gibi, iki tepe arasýndaki göle varmýþlar. Su o
kadar þeffafmýþ ki bütün balýklarýn týpký balýkçýnýn
saraya getirdiði balýklara benzediðini görmüþler.
Hükümdar gölün kenarýnda durmuþ ve adamlarýný
etrafýnda toplamýþ:

–Karar verdim, demiþ, bu gölün hangi sebep-
ten burada olduðunu ve içerisinden neden dört
renkte balýklardan baþka balýk bulunmadýðýný anla-
madan saraya dönmeyeceðim.

Konaklamak için emir vermiþ. Derhâl saraydan
hükümdarýn otaðý ve diðer çadýrlar getirilip gölün
kenarýna kurulmuþ. Gece çökmek üzere iken,
hükümdar, yürümeye elveriþli bir elbise giyinmiþ,
eline bir kýlýç almýþ ve karargâhýnda ses seda kesi-
lince yanýna hiç kimseyi almadan yola çýkmýþ. Tepe-
lere doðru gidip üstlerinden aþmýþ ve ovaya indik-
ten sonra güneþ doðuncaya kadar yürümüþ.

Güneþ doðunca karþýsýnda, siyah, dümdüz cilâlý
bir mermerden yapýlmýþ, üstü de çelik ve bakýrdan
süslerle kaplý muhteþem bir saray görmüþ. Biri açýk
iki kanadý olan kapýya kadar gitmiþ ve kapýya bir-
çok kereler vurmuþ ama cevap alamamýþ. Buna çok
þaþýrmýþ, çünkü bu kadar itina ile yapýlmýþ ve gayet
bakýmlý bir sarayýn terkedilmiþ olmasýný aklýna
sýðdýramamýþ. Nihayet içeriye girmeye karar vermiþ
ve dehlizde ilerleyerek:

–Kimse yok mu, diye seslenmiþ. Yahu, çýksanýza
ortaya. Hayretten bunalan bir yabancýya soðuk bir

Binbir Gece Masallarý-1 23



þey ikram edecek kimse yok mu burada?

Ayný sözü iki üç kere tekrarlamýþ, fakat ne ka-
dar yüksek sesle haykýrmýþsa yine hiç kimseden ce-
vap alamamýþ. Bu sessizlik hayretini büsbütün ço-
ðaltmýþ. Çok geniþ, fakat in cin top oynayan bir av-
luyu geçtikten sonra büyük divanhanelerden içeri
girmiþ. Bu divanhanelerin halýlarý ipektenmiþ, peyk
ve sedirleri Mekke kumaþlarý ile örtülü imiþ ve kapý
perdeleri sýrma ve gümüþle iþlenmiþ en kýymetli
Hint kumaþlarýndanmýþ.

Sarayýn üç köþesi de tarhlar, havuzlar ve koru-
larla çevrili imiþ. Sürü sürü kuþlar, havayý ahenkli
cývýltýlarýyla dolduruyormuþ. Aðaçlarýn ve sarayýn
üstüne gerilmiþ olan aðlar, bunlarýn dýþarý çýkma-
larýna mâni oluyormuþ.

Hükümdar uzun süre hayretle daireden daireye
dolaþmýþ ve her þey ona büyük ve çok þahane görün-
müþ. Nihayet yürümekten yorulunca, bahçenin
üstünde gördüðü açýk bir divanhaneye oturmuþ.
Ansýzýn kulaðýna yürek parçalayýcý çýðlýklarla inle-
yen bir ses çarpmýþ. Bu ses þöyle diyormuþ:

–Hey kara bahtým! Uzun  zaman býrakmadýn be-
ni mesut bir talihle yaþamaya! Artýk yeter býrak ya-
kamý, eziyet etme bana, býrak da rahat öleyim bari.

Bu acýklý iniltiyi duyunca çok üzülen hüküm-
dar, yerinden kalkýp sesin geldiði tarafa gitmiþ.
Büyük bir divanhanenin kapýsýna varýnca perdesi-
ni açmýþ ve çok yüksek bir tahtýn üstüne oturmuþ
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gayet yakýþýklý ve çok þahane giyimli bir delikanlý
görmüþ. Ancak bu delikanlýnýn yüzü çok hüzün-
lüymüþ. Tahta yaklaþýp onu selamlamýþ. 

–Efendim, demiþ çýðlýðýnýzý duydum,
yardýmýnýza koþtum. Eðer ýstýrabýnýzý dindirmek
benim elimde ise bütün kuvvetimi kullanmaya
hazýrým. Fakat bana felâketinizi anlatmadan evvel
þunlarý bildirin hele: Ýçinde dört renk balýk olan þu
göl nasýl þey? Sonra bu saray ne biçim saray? Siz ni-
çin buradasýnýz? Niçin yalnýzsýnýz?

Delikanlý bu sorulara cevap verecek yerde acý
acý aðlamaya baþlamýþ. Hükümdarýn içi sýzlamýþ ve
delikanlýya, bu kadar derin bir kedere düþmesinin
ne sebepten ileri geldiðini söylemesini ýsrarla rica
etmiþ. Delikanlý:

–Ah efendim, diye cevap vermiþ. Ben aðlama-
yayým da kimler aðlasýn? Bakýn þu hâlime... Böyle
diyerek kaftanýný kaldýrýp vücudunu hükümdara
göstermiþ. Bir vücut ki baþýndan beline kadar insan
ve belinden aþaðýsý siyah mermer! Hükümdar bu
korkunç manzarayý görünce çok þaþýrmýþ. 

Bu bana gösterdiðiniz vücut tüylerimi ürpert-
mekle beraber merakýmý da çoðalttý. Her hâlde çok
acayip bir maceranýz olmalý. Bunu öðrenmek için
meraktan çatlýyorum. Hem öyle sanýrým ki göldeki
balýklarýn da bu iþle bir alâkasý var. Rica ederim, ba-
na anlatýn bunlarý.
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KARA ADALAR PADÝÞAHI
VE BÜYÜCÜ KARISI

Delikanlý bunun üzerine hükümdara hikâyesini
anlatmaya baþlamýþ:

–Efendim, demiþ, önce þunu bilin ki babam
Mahmut bu memleketin padiþahý idi. Burasý ismini
yanýndaki dört daðdan alan Kara Adalar Padi-
þahlýðýdýr. Çünkü bu daðlar vaktiyle ada imiþ. Padi-
þah babamýn oturduðu baþkent de þimdi o
gördüðünüz gölün bulunduðu yerde imiþ. Hikâye-
min bundan sonrasý, bu deðiþikliklerin sebebini size
açýklayacaktýr.

–Padiþah babam yetmiþ yaþýnda öldü. Ben onun
tahtýna geçtikten kýsa bir zaman sonra evlendim.
Hükümdarlýk þerefini paylaþmak üzere seçtiðim kýz
benim akrabamdý. Bana gösterdiði muhabbetten
dolayý memnundum. Ben de ona karþý o kadar sev-
gi hissediyordum ki beþ sene süren bu müþterek ha-
yatýmýz hiçbir þeyle kýyaslanamazdý. Fakat bu
müddetin sonunda eþimin büyücü olduðunu ve giz-
lice bana kötülük etmeye çalýþtýðýný fark ettim.

Bir gece sarayýn bahçesinde gezerken yakýndaki
bir aðaçlýkta eþimi bir adamla aðýr aðýr dolaþýrken
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gördüm. Ne konuþtuklarýna hemen dikkatle kulak
kabarttým. Eþimin, adama þunlarý söylediðini duy-
dum:

–Siz yalnýz emredin, kudretimin derecesini bi-
lirsiniz. Eðer siz arzu ederseniz, daha güneþ doðma-
dan, bu büyük þehri ve güzel sarayý yalnýz kurtlarýn
ve baykuþlarla kargalarýn barýnacaðý korkunç hara-
beler hâline getirebilirim. Bir tek kelime söyleyin
kâfi, bütün bu yerler sizin büyük menfaatiniz için
þekillerini deðiþtiriverirler.

Bu anda yanýndaki erkekle aðaçlýðýn ucuna
vardýklarýndan, bir baþka aðaçlýklý yola dalmak için
önümden geçtiler. Ben kýlýcýmý çektim ve adam be-
nim önümden geçtiði için kýlýcý boynuna sapladým
ve yere yýktým. Öldürdüðümü sanarak kendimi
göstermeden süratle uzaklaþtým.

Ertesi gün eþim, siyahlara bürünmüþ olarak
yanýma geldi:

–Efendimiz, dedi, haþmetlimden beni bu hâlde
gördükleri için þaþmamalarýný dilerim. Bir anda üç
ölüm haberi aldým. Sevgili sultan anamýn, bir savaþ-
ta öldürülen padiþah babamýn ve bir uçurumdan
yuvarlanan biraderlerimden birinin ölümünü
öðrendim.

Kederinin hakiki sebebini saklamak için bu ba-
haneyi uydurduðuna kýzmadým. Ayrýca suç ortaðýný
benim öldürdüðümden þüphelenmediðini sanarak
da sevindim.
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O adam kýlýcýmýn darbesiyle ölümcül bir yara
almýþtý. Fakat karým onu büyülerinin kuvveti ile bir
dereceye kadar hayatta tutmuþtu. Öyle ki artýk ona
ne ölü ne diri denebilirdi.

Eþim dairesine çekildi ve orada hiç ihtiyata
lüzum görmeden kendisini matemine terkedip
bütün bir yýlý ahla ofla geçirdi. Bu müddetin sonun-
da bana, sarayýn iç avlusunda kendi mezarýný yap-
týrmayý ve ömrünün sonuna kadar orada oturmak
istediðini söyledi. Kendisine müsaade ettim, o da
“Gözyaþlarý Sarayý” ismini verdiði muhteþem bir sa-
ray inþa ettirdi.

Bu bina tamamlanýnca mezarda yatan yaralýyý
gizlice oraya naklettirdi ve ona ihtimamla bakmaya
devam etti.

Bununla beraber bütün büyülerine raðmen bu
bedbahtý iyi etmeðe muvaffak olamýyordu.

Adam yalnýz yürümek ve ayakta durabilmek
kudretini kaybetmekle kalmamýþ, ayný zamanda di-
li tutulup konuþamaz hâle gelmiþ ve sadece
bakýþlarýnda bir hayat belirtisi kalmýþtý.

Bir gün karým orada iken sessizce Gözyaþlarý
Saray’ýna girebilmiþtim. Burada saklanan câninin
bir zenci Hintli olduðunu keþfedince hýrsýmdan
çýldýracak gibi oldum. Birden bire kendimi göster-
dim ve içinde yattýðý mezara hitap ederek:

–Ey mezar! Tabiata ürperti veren bu canavarý
neden içine gömmüyorsun, diye haykýrdým.
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Ben daha bu sözleri söyler söylemez, zencinin
yanýnda oturmuþ olan sultan, manasýný anla-
madýðým sözler söyleyerek bir cadý gibi yerinden fýr-
ladý. Sonra bana dönüp:

–Büyülerimin tesiriyle sana hemen þimdi, yarý
insan yarý taþ kesilmeni emrediyorum, dedi. Ýþte
ben, derhâl bu gördüðünüz hâle geldim. Þimdiden
diriler arasýnda ölü, ölüler arasýnda diriyim. Bu
kadýn sonra benim baþkentimi harap etti, evleri,
umumî meydanlarý ve pazarlarý yýkýp yerle bir etti.
Burasýný þu gördüðünüz göl ve ova hâline koydu.
Gölde gördüðünüz bu dört renkteki balýklar, bu þe-
hirde oturan halkýn dört ayrý dinden sâkinleridir.
Beyazlar Müslümanlardý, kýrmýzýlar ateþe tapan
Ýranlýlardý, maviler Hristiyanlardý, sarýlar da Yahu-
diler. Dört tepe de bu devlete ismini vermiþ olan
dört ada idi.

Hepsi bu kadar da deðil. Kadýn her gün gelip
çýplak omuzlarýmý kan içinde býrakýncaya kadar
sýrtýmý öküz sinirinden yapýlmýþ bir kamçý ile
dövüyor. Bu iþkenceden sonrada vücudumu keçi
kýlýndan kalýn bir örtüye sarýyor, üstüne de bu ipek
kaftaný geçiriyor.

Bu sözleri söyledikten sonra Kara Adalar padi-
þahý gözyaþlarýný tutamamýþtý. Hükümdar:

–Bu alçak büyücü kadýn nerede barýnýyor, bana
söyleyebilir misiniz? Hem suç ortaðý da ne oldu, di-
ye sormuþ.
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Genç padiþah:

–Efendim, diye cevap vermiþ, suç ortaðý, size
söylediðim gibi Gözyaþlarý Saray’ýnda kubbe biçi-
minde bir tabutun içindedir. Büyücü kadýna gelin-
ce nerede barýndýðýný bilemem; fakat her gün güneþ
doðarken, size bahsettiðim iþkenceyi bana yaptýk-
tan sonra yaralýyý ziyarete gidiyor.

Hükümdar düþünmüþ ve zavallý genç padiþahý
bu felâketten kurtarmak için bir plân kurmuþ. Bu
plâný baþarmak için alýnacak tedbirleri birlikte ka-
rarlaþtýrmýþlar ve iþe giriþmeyi ertesi güne býrak-
mýþlar. Bununla beraber gece çok ilerlemiþ oldu-
ðundan, ikisi de biraz uyuyup istirahat etmiþler. Er-
tesi gün hükümdar, gün doðar doðmaz kalkýp
Gözyaþlarý Saray’ýna gitmiþ. Zencinin yattýðý mezarý
görünce kýlýcýný çekip gýk dedirtmeden bu alçaðý
öldürmüþ ve leþini sarayýn bahçesine sürükleyerek
bir kuyuya atmýþ. Bunu yaptýktan sonra da zencinin
yataðýna girip yatmýþ, kýlýcýný yorganýn altýnda
yanýna koymuþ ve plânýný tamamlamak için orada
beklemiþ.

Büyücü kadýn çok geçmeden gelmiþ. Ýlk iþi
Adalar padiþahýnýn odasýna gitmek olmuþ. Âdeti
üzere öküz sinirinden kamçýsýný onun sýrtýna yüz
kere þaklattýktan sonra Gözyaþlarý Saray’ýna gidip
mezarýn baþýnda oturmuþ.

Zenciye hitap ettiðini sanarak:

–Ah! Ah! diye haykýrmýþ. Bir türlü hayata
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dönmeyecek misiniz? Daima susacak mýsýnýz böyle?
Sesinizi iþitmek tesellisini vermeden beni öldürme-
ye mi niyet ettiniz?

Hükümdar yalandan uyanýr gibi yaparak ve
zenci konuþmasýný taklit ederek, aðýr bir sesle:

–Kuvvet ve kudrete malik olan yalnýz Allah’týr,
diye cevap vermiþ.

Sultan haným:

–Efendimiz! diye haykýrmýþ, yoksa aldanýyor
muyum? Sahiden sizin sesinizi mi iþitiyorum ve si-
zinle mi konuþuyorum?

Hükümdar:

Behey bedbaht kadýn, diye devam etmiþ, sen
sözüne cevap verilmeye lâyýk mýsýn? Her gün o ka-
dar vahþîce hýrpaladýðýn kocanýn gözyaþlarý ile inil-
tileri gece gündüz bana uykuyu haram ediyor! Eðer
onun büyüsünü çözmüþ olsaydýn, þimdiye kadar
çoktan iyileþirdim, dilim de açýlýrdý. Haydi çabuk
git, çýðlýklarýndan rahatsýz olmamam için ona hürri-
yetini ver!

Büyücü kadýn derhâl Gözyaþlarý Saray’ýndan
çýkmýþ. Bir tas su almýþ, tasý okuyup üfleyerek san-
ki ateþin üstündeymiþ gibi kaynatmýþ. Bunu daha
yapar yapmaz genç padiþah hemen büyünün etki-
sinden kurtulmuþ ve ayaða kalkmýþ. Kadýn, genç
padiþaha:

–Defol demiþ, uzaklaþ saraydan ve bir daha buraya
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gelme, yoksa bu senin hayatýna mal olur.

Genç padiþah bahçeye gidip hükümdarýn son
oynayacaðý oyunu sabýrsýzlýkla beklemiþ. Büyücü
kadýn tekrar Gözyaþlarý Saray’ýna dönmüþ ve içeri
girerken hâlâ zenciye söz söylediðini sanarak:

–Efendimiz, demiþ, bana emrettiðinizi yaptým,
artýk kalkmaktan hiçbir þey men edemez sizi.

Hükümdar zencilerin dilini taklide devam ede-
rek sert bir sesle:

–Bu senin yaptýðýn beni iyileþtirmeye kâfi gel-
mez, diye cevap vermiþ. Sen fenalýðýn yalnýz bir kýs-
mýný yok etmiþsin, hâlbuki bunu kökünden kesmek
lâzým. Haydi çarçabuk git, bu memlekette alt üst
ettiðin her þeyi yerine getir, döndüðün zaman ben
iyileþmiþ olacaðým.

Büyücü kadýn, kalbi ümitle dolarak gölün ke-
narýna kadar koþmuþ, eline biraz su almýþ ve bazý
sözler söylemiþ, o anda þehir tekrar meydana çýk-
mýþ. Evlerle dükkânlar, derhâl içindeki adamlarla
dolmuþ, büyülenmezden evvel her þeyi nasýl
býrakmýþlarsa öyle bulmuþlar. Beri yanda hüküm-
darýn büyük meydanda çadýrlarýný kurmuþ olan ma-
iyeti, geniþ ve çok kalabalýk güzel bir þehrin bir
lâhzada ortaya çýkýþýna hayret etmiþler.

Büyücü kadýna gelince, bu harikulâde deðiþikli-
ði yapar yapmaz, baþarýsýnýn mükâfatýný elde etmek
için acele Gözyaþlarý Saray’ýna dönmüþ ve içeriye:
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–Efendimiz! diye haykýrarak girmiþ, artýk sizin
sýhhate kavuþtuðunuzu görerek sevinmeye geliyo-
rum. Benden istediklerinizin hepsini yaptým, kalkýn
artýk ayaða!

Hükümdar hâlâ zencilerin dilini taklit ederek:

–Yaklaþýnýz, demiþ.

Kadýn daha ziyade yaklaþmýþ. O zaman
hükümdar birdenbire kalkmýþ ve onu kolundan
öyle bir þiddetle yakalamýþ ki kadýn neye uðradýðýný
bilememiþ. Sonra hükümdar, kýlýcý ile bir vuruþta
onun vücudunu ikiye ayýrmýþ, kafasý bir tarafa,
gövdesi öbür tarafa düþmüþ. Bu iþi de hallettikten
sonra, Kara Adalar padiþahýnýn yanýna gitmiþ.

Ona:

-Padiþahým, demiþ, artýk sizin için korkacak bir
þey kalmadý, zalim düþmanýnýz öldü.

Genç padiþah büyük hükümdara minnetle do-
lan kalbinin þükranlarýný arz etmiþ ve ona bütün
servetini takdim edip bir daha yanýndan hiç
ayrýlmayacaðýný söylemiþ.

Hükümdar bu sözleri duyunca sevinmiþ ve: 

–Allah’a þükürler olsun ki seni yoluma çýkardý.
Sen bundan sonra benim evlâdýmsýn, demiþ. 

Daha sonra hep beraber genç padiþahýn sa-
rayýna gitmiþler. Genç padiþah ülkesinin ileri ge-
lenleriyle Mekke’ye giderek Hac görevini yerine
getirmiþ. Sonra hep birlikte, hükümdarýn ülkesine
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doðru yola koyulmuþlar. Böylece tam bir yýl boyun-
ca yol almýþlar. Bunu duyan baþvezir, ülkenin ileri
gelenleri ve halkla beraber yollara dökülmüþ ve
hükümdarý karþýlamýþlar. Sultan sarayýna girmiþ,
tahtýna oturmuþ ve olup biten her þeyi baþvezirine
anlatmýþ. 

Hükümdar Rabbine þükretmek için tüm halka
hediyeler daðýttýrmýþ ve vezirine:

–Çabuk bana balýklarý getiren ihtiyar balýkçýyý
bulun, demiþ. Vezir, adam gönderip büyülenmiþ
kentte oturanlarýn kurtuluþuna vesile olan balýkçýyý
aratmýþ. Hükümdar onu yanýna çaðýrmýþ, ona hedi-
yeler vermiþ ve:

–Kaç çocuðun var, diye sormuþ.

Balýkçý da bir oðlu, iki kýzý olduðunu söylemiþ.
Bunun üzerine balýkçýnýn kýzlarýnýn biriyle hüküm-
dar, ikincisiyle de genç padiþah evlenmiþ.
Hükümdar kýzlarýn babasýný hiç yanýndan ayýr-
mamýþ ve onu hazinebaþýlýðýna getirmiþ. Balýkçý ve
çocuklarý ölünceye kadar mutlu bir hayat sürmüþ.



GEMÝCÝ SÝNBAD’IN 
BALÝNAYI ADA SANMASI

Bir zamanlar Baðdat’ta, Halife Harun Reþid’in
saltanatý devrinde, çok fakir bir hamal yaþarmýþ.
Ortalýðýn sýcaktan kavrulduðu bir gün çok aðýr bir
yükü þehrin bir ucundan öbür ucuna taþýyormuþ.
Bu þekilde uzun bir yol yürümüþ, bitkin düþmüþ.
Bir müddet sonra tatlý ve serin rüzgârlý ve taþlarý
gül suyu ile yýkanmýþ bir sokaða varmýþ. Biraz nefes
alýp dinlenmek için buradan daha uygun bir yer
olamayacaðý için yükünü yere býrakmýþ. Ýçerden zi-
yafet gürültülerinin geldiði büyük bir evin önünde
yükünün üstüne oturmuþ.

Kapýnýn önünde pek þatafatlý giyinmiþ birkaç
hizmetçinin yanýna sokulmuþ ve bunlardan birine,
bu konaðýn efendisinin kim olduðunu sormuþ.

Hizmetçi:

–Amma da tuhaf, diye cevap vermiþ, hem Bað-
dat’ta oturuyorsunuz hem de burada oturanýn,
büyük denizci Sinbad Hazretleri olduðunu bilmi-
yorsunuz!

Sinbad’ýn zenginliðini daha önce de duymuþ
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olan hamal, gözlerini ve ellerini göðe kaldýrarak
haykýrmýþ:

–Ey ne var ne yok her þeyi yaratan Kadir Rab-
bim! Bak hele þu Sinbad ile benim aramdaki farka.
Bu adam senin ilâhî lütfunla bu kadar büyük bir
zenginliðe kavuþmak için ne yapmýþ sanki? Ya be-
nim bu kadar büyük geçim sýkýntýsýna  düþmeme
acaba hangi günahým sebep oldu?

Her nimetin bir külfeti olduðunu unutan ha-
mal, böylece hazin düþüncelere dalmýþken konak-
tan bir uþaðýn çýktýðýný görmüþ. Uþak onun yanýna
gelip kolundan tutarak:

–Gelin arkamdan, demiþ, efendim Sinbad Haz-
retleri sizinle konuþmak istiyor.

Uþak, onu geniþ bir divanhaneye sokmuþ. Bura-
da, en nefis yemeklerle donanmýþ bir masanýn et-
rafýnda birçok kiþi oturuyormuþ. Þeref mevkiinde
uzun beyaz sakallý saygýdeðer bir ihtiyar ve onun
arkasýnda, telâþla hizmet eden bir sürü hizmetçi
görülüyormuþ. Bu ihtiyar zat, Sinbad’mýþ. Hamal,
korku ve heyecanýn verdiði bir titremeyle sofradaki-
leri selâmlamýþ. Ardýndan Sinbad onu yanýna çaðýr-
mýþ. Yanýndaki boþ yere oturttuktan sonra kendi
eliyle ona yemek ikram etmiþ.

Nihayet yemeðin sonuna doðru Sinbad, sofraya
oturmadan önce zavallý hamalýn þikâyetini iþitmiþ
olduðundan, ona dostça derdini söylemesini rica et-
miþ.

Binbir Gece Masallarý-138





Utancýndan kýpkýrmýzý kesilen hamal:

–Efendimiz, demiþ, itiraf ederim ki yorgunluk-
tan keyfim kaçmýþtý. Bu hýrçýnlýkla aðzýmdan bazý
münasebetsiz sözler kaçtý. Kusurumu af buyur-
manýzý istirham ederim.

Sinbad:

–Sakýn size karþý bir kýzgýnlýðým ya da bir
kýrgýnlýðým var sanmayýn, demiþ. Asla böyle bir his-
sim yok, çünkü bu pek haksýzlýk olur. Fakat benim
hakkýmdaki düþüncenizi deðiþtirmek isterim. Öyle
görüyorum ki bana karþý yanlýþ bir düþünce besli-
yorsunuz. Þüphesiz, þu gözünüze çarpan bolluk ve
rahatýmý hiç yorulmadan kazandýðýmý sanmak-
tasýnýz! Belki  benim denizlerde baþýmdan geçen
acayip vak’alardan ve atlattýðým tehlikelerden bah-
sedildiðini de iþitmiþsinizdir. Ama madem ki bir fýr-
sat düþtü, durun da  size bunlarýn doðrusunu ben
anlatayým. 

Zannederim bunlarý iþitmekten canýnýz sýkýl-
maz ve bu nimetleri  hangi külfetlerden sonra ka-
zandýðýmý öðrenirsiniz. Sinbad bir müddet sonra,
hikâyesine þöyle baþlamýþ:

–Ailemden  oldukça mühim bir mirasa kondu-
ðum hâlde, servetimin çoðunu, gençliðimde har
vurup harman savurmuþtum. Fakat çok geçmeden,
gözlerim açýldý ve en acýnacak sefaletin ihtiyarlýkta
fakir düþmek olduðunu anlayarak elimde avucum-
da kalan pek az bir parayý çoðaltmaya karar verdim. 
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Bunun üzerine, Dicle ile Fýrat nehirlerinin kav-
þak noktasýndaki büyük ticaret þehri olan Basra’ya
gittim ve orada birçok tüccarla masraflarýna ortak
olduðum bir gemiye bindim.

Yelkenleri açtýk ve Basra Körfez’inden hareket-
le, mallarýmýzý satmak için pekçok adaya uðraya
uðraya Hindistan’a doðru yol aldýk. Bir gün yine
yelkeni açmýþ giderken, yeþilliði ile bir çayýra benze-
yen ve hemen hemen suyun yüzünde gibi duran
küçük bir adanýn karþýsýnda rüzgâr kesiliverdi. Ben
de kaptandan müsaade alarak oraya çýkanlar arasý-
na karýþtým. Fakat biz yiyip içtiðimiz ve deniz sefe-
rinin yorgunluðunu gidermeye çalýþtýðýmýz sýrada,
ada birdenbire deprem oluyormuþ gibi sarsýldý.

Gemiden, bize, hemen kayýða atlamamýz ge-
rektiðini yoksa hepimizin ölüp gideceðini söyledi-
ler. Çünkü bizim ada sandýðýmýz þeyin muazzam bir
balinanýn sýrtý olduðunu haykýrýyorlardý. En talihli-
lerimiz kayýða atlayarak kurtuldular, diðerleri de
denize atlayýp gemiye doðru yüzmeye baþladý.

Bana gelince hâlâ adanýn, daha doðrusu bali-
nanýn sýrtýnda idim. Derken balina ansýzýn suya
dalýverdi. Ben ancak ateþ yakmak için getirmiþ ol-
duðumuz bir tahta parçasýna yapýþacak bir vakit
bulabildim.

Kaptan, bütün yolcularýn gemiye döndüðünü
sanarak, o anda çýkmýþ olan uygun rüzgârdan istifa-
de ile yelkenleri çekti ve gemi hýzla uzaklaþtý.
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Bütün gün bütün gece canýmý kurtarmak için bu
dalgalarla savaþtým. Ertesi gün artýk ne kuvvetim
ve ne de yaþama ümidim kalmýþtý. Ýþte tam bu an-
da bir dalga beni bir adanýn önüne attý. Kýyý yüksek
ve sarptý. Ayaðýmý atmaya ve topraðýn üstüne
düþmeye muvaffak oldum. Böylece orada, güneþ
doðuncaya kadar, yarý ölü bir hâlde kaldým.

Kuvvetim yerine gelince, rastgele yürüyerek
adanýn içerisine doðru ilerledim. Bir ovaya ulaþtým.
Bu ovanýn uzaðýnda, kazýða baðlý otlayan bir kýsrak
gördüm. Ben ona bakarken, yerin altýnda konuþan
bir adamýn sesini iþittim. Bir süre sonra bu adam
dýþarý çýktý ve bana kim olduðumu sordu. Kendisi-
ne baþýmdan geçeni anlattým. Bunun üzerine adam,
beni maðarasýna aldý. Ýçeride baþka kimseler de
vardý.

Bu adamlar bana, bu adanýn hükümdarý olan
Mihrace’nin seyisleri olduklarýný söylediler. Her se-
ne ayný mevsimde hükümdarýn kýsraklarýný buraya
otlatmaya getirirlermiþ, bazen de bu hayvanlarý de-
nizden çýkan bir deniz atýna karþý korumaya mecbur
kalýrlarmýþ. Biraz sonra yola çýkacak olan bu insan-
lar bir gün daha geç kalsaymýþým takdirde öleceði-
mi belirttiler. Muhakkak öleceðimi söylediler. 

Çünkü evler uzakta imiþ ve kýlavuzsuz oraya
gitmem imkânsýzmýþ. Onlar benimle böyle konu-
þurken, denizatý denizden çýktý ve bir kýsraðýn
üstüne atýlarak onu parçalayýp yemek istedi. Fakat
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seyislerin kopardýklarý gürültü üzerine yakaladýðý
kýsraðý býraktý ve tekrar denize dalýp gitti.

Ertesi gün seyisler, kýsraklarla beraber baþken-
tin yolunu tuttular, ben de beraberlerinde gittim.
Þehre vardýðýmýz zaman, padiþah Mihrace’ye tak-
dim edildim. Bana kim olduðumu ve buraya beni
hangi rüzgârýn sürüklediðini sordu. Baþýmdan ge-
çen felâketlere pek üzüldü. Sonra bana iyi bakma-
larýný ve ihtiyacým olan her þeyi temin etmelerini
emir buyurdu. Bu emir cömertçe yerine getirildi.

Tüccar olduðum için kendi mesleðimdeki
adamlarla sýk sýk görüþüyordum. Özellikle ya-
bancýlarý arýyordum ki hem kendilerinden Baðdat’a
dair haberler alayým hem de tekrar oraya dönmek
için birisini bulayým. Nihayet bir gün limanda bu-
lunduðum sýrada, rýhtýma bir gemi yanaþtý. Demir
atýlýr atýlmaz mallarý çýkarmaya baþladýlar. Ýþte o
anda birkaçýna gözüm iliþti ve üzerlerindeki yazýda
bu mallarýn sahibi olarak kendi ismimi okudum.
Ýyice dikkat edince de bunlarýn Basra’dan gemiye
yüklemiþ olduðum kendi mallarým olduðunda
þüphem kalmadý.

Çok geçmeden gemideki adamlar geldiler ve
beni tanýyarak sevindiler, tebrik ve iltifatlarda bu-
lundular. Geminin kaptaný boynuma sarýlarak:

–Rabbimize hamd olsun, dedi, bu büyük tehli-
keyi atlatmýþsýnýz!  Buna ne derece sevindiðimi size
tarif edemem. Ýþte mallarýnýz; alýn bunlarý, sizindir
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bunlar, ne isterseniz yapýn.

Kendisine teþekkür ederek faziletini övdüm,
minnettarlýðýmýn bir niþanesi olarak da bazý mal-
larýmý vererek kabulünü rica ettim, fakat kabul et-
medi.

Diðer taraftan mallarýmýn içinde en kýymetli ne
varsa seçtim ve bunlarý konukseverliðine karþý te-
þekkür etmek için padiþah Mihrace’ye takdim et-
tim. Sonra kendisiyle vedalaþarak yanýndan
ayrýldým ve ayný gemiye bindim. Fakat hareketim-
den evvel, elimde kalan mallarý o memleketin baþ-
ka mallarý ile deðiþtim.

Birçok adalardan geçtik ve nihayet Basra li-
manýna yanaþtýk. Oradan aþaðý yukarý yüz bin
fýndýk altýný ile Baðdat’a döndük. Ailem beni pek
büyük bir sevinçle karþýladý. Güzel topraklar satýn
aldým ve büyük bir ev yaptýrdým. Ýþte bu suretle
çektiðim ýstýraplarý unutmak ve hayatýn zevklerin-
den istifade etmek kararýyla buraya yerleþtim. Fa-
kat bundan sonrasýný dinlerken anlayacaksýnýz ki
buradaki rahat yaþantým uzun bir müddet devam
edemeyecekmiþ.



GEMÝCÝ SÝNBAD VE
ZÜMRÜDÜANKA KUÞU

Sinbad, hamala baþýndan geçenleri anlatmaya
devam etti:

–Hani gerçekten, dedi böyle tembel tembel ha-
yat sürmek çok geçmeden canýmý sýkmaða baþ-
lamýþtý. Tekrar seyahate çýkmak ve ticaret yapmak
hevesine kapýlmýþtým. Bunun üzerine satmak üzere
yeni mallar satýn aldým ve namuslarýna emin oldu-
ðum baþka tüccarlarla ikinci defa olarak bir gemiye
bindim.

Adadan adaya yol alýyor ve çok kârlý mal alýþve-
riþleri gerçekleþtiriyorduk. Bir gün yine türlü türlü
meyve aðaçlarýyla  kaplý olan bu adalardan birine
indik. Fakat bu ada o kadar ýssýzdý ki hiçbir insan
izine rastlayamadýk. Bazýmýz çiçekler, bazýmýz mey-
veler toplarken, ben de yanýmda getirdiðim yiye-
ceklerimi alarak güzel bir aðaç gölgesine oturdum.
Ýyice karnýmý doyurduktan sonra içim geçti. Sonu-
nu hiç düþünmeden uyuyakalmýþým.

Bu uykumun ne kadar sürdüðünü bilmiyorum.
Uyandýðýmda gemiyi demir atmýþ olduðu yerde
göremedim. Bütün yelkenlerini þiþirip engine
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açýlmýþtý ve o kadar hýzlý uzaklaþýyordu ki pek az za-
man sonra gözden kaybolup gitti. Önce üzüntüm-
den ölmeyi düþündüm. Sonra Allah’ýn iradesine te-
vekkül kýldým ve ne olacaðýný bilmeden etrafý
gözetlemek için büyük bir aðacýn tepesine çýktým.
Adanýn biraz ilerisinde beyaz bir þey gözüme iliþin-
ce aðaçtan indim ve yanýmda kalan yiyeceklerimle
o istikamete doðru yürüdüm.

Gözümün seçebileceði bir mesafeye gelince,
bunun, insanýn aklýna durgunluk verecek bir
büyüklükte, tamamýyla dümdüz ve cilâlý beyaz bir
yuvarlak olduðunu farkettim.

Ýçerisine girilecek bir yeri var mý diye etrafýný
dolandým. Ama hiçbir kapýsý yoktu. Ayrýca çok
yüksek ve dümdüz olduðu için üstüne çýkmak da
imkânsýz görünüyordu. Yüksekliði elli basamaklý
bir kule kadar olmalýydý.

O esnada güneþ batmak üzereydi. Sanki kalýn
bir bulut geçiyormuþ gibi hava ansýzýn karardý. Bu
acayip kararmaya çok þaþýrdým. Fakat bu kararma-
ya gökte uçan büyük bir kuþun sebep olduðunu
görünce büsbütün þaþýrýp kaldým. Derken gemicile-
rin sýk sýk lâfýný ettikleri Zümrüdüanka isimli bir
kuþu hatýrladým ve yanýnda durduðum bu yuvarlak
þeyin bu kuþun yumurtasý olduðunu anladým. Ger-
çekten kuþ da yere iner inmez kuluçkaya yatar gibi
yumurtanýn üstüne çöküverdi. Ben onun geldiðini
görünce yumurtaya iyice sokulup yapýþmýþtým.
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Öyle ki kuþun ayaklarýndan biri önüme dikilmiþti
ve bu ayak bir aðaç gövdesi kadar kocamandý.

Hemen sarýðýmý çözüp vücudumu sýmsýký bu
ayaða baðladým. Ümit ediyordum ki Anka ertesi
gün tekrar havalanýnca beni de bu ýssýz adadan alýp
götürürdü. Gerçekten de öyle oldu. Anka geceyi
yumurtanýn üstünde geçirdikten sonra güneþ doðar
doðmaz havalandý ve beni o kadar yükseklere
çýkardý ki topraðý göremez oldum. Sonra birdenbire
korkunç bir hýzla aþaðýya indi.

Kuþ yere konar konmaz, beni onun ayaðýna
baðlý tutan düðümü çabucak çözdüm. Kuþun
yanýndan henüz ayrýlmýþtým ki görülmemiþ uzun-
lukta bir yýlaný gagaladý. Onu yakalayýp derhâl ha-
valandý.

Beni býraktýðý yer derin mi derin ve her tarafý
daðlarla çevrili bir vadi idi. Daðlar o kadar yüksek-
ti ki bulutlarýn içinde kaybolmuþlardý.

Hem öyle sarp ve öyle yalçýndýlar ki üstlerine
çýkýlabilecek hiç yollarý yoktu. Bu da benim için ye-
ni bir dert oldu ve terkettiðim ýssýz ada ile bu yeri
kýyaslayýnca bu deðiþiklikten hiçbir þey kazan-
madýðýmý anladým.

Vadiyi biraz dolaþýp araþtýrdým. Her tarafýna el-
maslar serpili olduðunu gördüm. Bunlarýn hayret
edilecek derecede irileri vardý. Fakat büyük bir
ümitsizlik içinde olduðumdan bunlara karþý hiçbir
arzu duymadan uzun uzun yürüdüm. Nihayet bir
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kaya dibine oturdum. Karným çok acýkmýþtý. Neva-
lemle karnýmý doyurduktan sonra biraz uyumak is-
tedim. Henüz dalmýþtým ki yanýma büyük bir
gürültü ile düþen bir þey beni uyandýrdý. Bu, kosko-
ca taze bir et parçasý idi. Tam o anda kayalýðýn
üstünden et parçalarýnýn düþmeye devam ettiðini
gördüm.

Ýnanmýyordum, ama daha önceleri çok iþittiðim
bir þey geldi aklýma. Güya kartallarýn yavruladýklarý
mevsimde bazý tüccarlar bu vadinin üstünden ge-
çerlermiþ, etleri koca koca parçalar hâlinde kesip
vadiye fýrlatýrlarmýþ. Üzerlerine düþtükleri elmaslar
bu etlere yapýþýrmýþ. Kartallar da bu et parçalarýna
saldýrýrlar ve bunlarý kapýp yavrularý yesin diye ka-
yalýklarýn tepesindeki yuvalarýna götürürlermiþ. O
zaman tüccarlar baðýra baðýra kartallarý ürkütüp
kaçýrýrlar ve et parçalarýna yapýþmýþ olan elmaslarý
alýrlarmýþ. Ýþte bu tüccarlar, hiç kimsenin inemeye-
ceði bir uçurum olan bu vadideki elmaslarý böyle
bir hile ile elde ederlermiþ.

Gördüðüm et parçalarý bana, bu çýkýlmasý
imkânsýz olan çukurdan çýkmak çaresini
düþündürdü. O anda gözüme iliþen en iri elmaslarý
toplamaða baþladým ve içerisine yiyeceklerimi koy-
duðum heybeye bunlarý týka basa doldurdum.

Sonra  en iri bir et parçasý aldým. Onu sarýðým-
la sýký sýký vücuduma baðladým ve yüzü koyun top-
raða uzandým. 
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Daha ben uzanýr uzanmaz, kartallar gelerek et-
leri kapýþmaya baþladýlar ve bu arada beni de yerden
kaldýrdýlar. Vücuduma sardýðým parça ile beraber
beni de havalandýran kartal, en güçlülerinden biriy-
di. Beni aldý, daðýn ta tepesindeki yuvasýna indirdi.
O zaman tüccarlar kartallarý ürkütmek için hemen
baðýrýp kaçýrmaða baþladýlar. Onlarý yuvalarýndan
uzaklaþtýrdýktan sonra karþýlarýnda beni görünce
son derece þaþýrarak etrafýmda toplandýlar. Ben de
baþýma geleni anlatarak þaþkýnlýklarýný büsbütün
çoðalttým. Böyle bir iþe giriþmemdeki cesareti ve bu
iþi baþarý ile sonuçlandýrmamý hayretler içinde
karþýladýlar.

Beni barakalarýna götürdüler. Elmaslarýmýn iri-
liði onlarý çok þaþýrtmýþtý. Buraya yaptýklarý bütün
seyahatleri esnasýnda bu kadar iri elmaslar görme-
diklerini söylediler. Barakasýna getirilmiþ olduðum
tüccara, bunlardan ne kadar isterse almasýný rica et-
tim. Yalnýz bir tekini almakla yetindi, onu da orta
boyda olanlarýndan seçti. Kendisine bana bir zararý
olmayacaðýný ve bu elmaslardan daha baþka al-
masýný rica ettim.

–Hayýr, dedi, bu bana yeter. Kâfi derecede
kýymetli bir elmas bu. Kendime küçük bir servet te-
min etmek için bundan sonra baþka seyahatlere
katlanmak zahmetinden beni kurtarýr.

O geceyi bu tüccarlarla beraber geçirdim. Erte-
si gün de hep birlikte yola çýktýk. Ýlk limana vardýk.
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Oradan da Roha adasýna geçtik. Roha’da elmas-
larýmýn birkaçýný kýymetli mallarla deðiþtirdim. Bu-
radan da kalkýp baþka adalara gittik ve nihayet
kýt’adaki birçok þehre uðradýktan sonra Basra’ya
ulaþtýk. Basra’dan sonra Baðdat’a gittim. Önce ora-
da fakirlere sadaka daðýttým ve muazzam serveti-
min elimde kalaný ile namusluca refah ve saadet
içinde yaþamaya baþladým. Sürdüðüm bu tatlý ha-
yat, bana iki seyahatim esnasýnda geçirdiðim tehli-
keleri unutturmuþtu. Bakýn sonra bu yüzden baþý-
ma neler geldi.



GEMÝCÝ SÝNBAD VE DENÝZ
ÝHTÝYARI

Sinbad, hamala baþýndan geçenleri anlatmaya
devam etti:

Bu neþeli hayat bana çektiðim bütün sýkýntýlarý
ve tehlikeleri unutturmuþtu. Yeniden bir seyahate
çýkmak arzusunu yenememiþtim. Fakat bu defa bir
kaptanýn kumandasý altýnda seyahat etmek istemi-
yordum. Kumanda bende olmalýydý. Bunun için
bir gemi yaptýrmaya koyuldum. Geminin inþasý bi-
tince de mallarý yüklettim ve ayrý ayrý milletlerden
birçok tüccarla beraber gemiye bindik.

Müsait bir rüzgâr eser esmez yelkenleri açýp en-
gine açýldýk. Uzun bir deniz yolculuðundan sonra
ilk yanaþtýðýmýz kýyý, ýssýz bir ada oldu. Orada bir
Zümrüdüanka yumurtasý bulduk. Yumurta çok
büyük idi. Ýçerisinde gagasý belirmeye baþlamýþ, he-
men hemen çýkmak üzere olan bir yavru Anka ku-
þu vardý.

Arkadaþlarýma: 

–Aman etmeyin, zavallý yavruya karýþmayýn, so-
nu bizim için iyi olmaz, diye ne kadar nasihat ettim-
se de sözlerim kâr etmedi. Baltaya sarýlýp pat küt
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yumurtayý kýrdýlar ve açýlan delikten zavallý yavru-
yu parça parça çýkardýlar. Bundan sonra onu kýzart-
týlar. Kuþu henüz yiyip bitirmiþlerdi ki havada, biz-
den epeyce uzakta iki iri bulut belirdi. Kaptan da-
ha önceki tecrübelerinden, bunlarýn yavru Anka’nýn
anasý ile babasý olduðunu haykýrdý ve baþýmýza ge-
lecek olan felâketi hemen anlayarak: 

–Aman çabuk gemiye dönün. diye hepimizi
acele çaðýrdý. 

Artýk tasavvur edin ne telâþla gemiye döndük
ve nasýl bir sür’atle tekrar yelkenleri açtýk. 

Bununla beraber, iki Zümrüdüanka korkunç
haykýrýþlarla yaklaþtýlar ve yumurtalarýnýn periþan
hâlini, yavrunun da içinde bulunmadýðýný görünce
bu çýðlýklarýný büsbütün ayyuka çýkardýlar.

Bir an yere konduktan sonra tekrar uçmaya
baþladýklarý zaman, her ikisinin de pençelerinde
müthiþ  büyüklükte birer kaya parçasý gözümüze
iliþti. Tam bizim geminin üstüne gelince birisi, pen-
çesinde tuttuðu kaya parçasýný býraktý. Bizim
dümencinin ustaca dümeni kýrmasý sayesinde bu
kaya parçasý yaný baþýmýza denize düþtü. Deniz, or-
tasýndan öyle yarýldý ki ta dibini gördük.

Fakat felâkete bakýn ki öbür zümrüdüanka, ka-
yasýný gemimizin tam ortasýna indirdi. Gemi bin
parça olup daðýldý. Tayfalarla yolcularýn hepsi mah-
voldular. Ben de denizin dibini boyladým, fakat tek-
rar suyun üstüne çýkýnca Rabbim gene bana yardým
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etti. Büyük bir tahta parçasýný elime geçirdim.
Böylece bu tahta parçasýný bazen bir elime, bazen
öteki elime geçirip kendimi suyun üstünde tutma-
ya çalýþtým. 

Kendimi akýntýya býraktým. Rüzgâr da benim
için elveriþli esiyordu. Bu suretle nihayet bir adaya
vardým. Bu adada tatlý sular ve birçok meyve aðacý
buldum. Bu meyvelerden bol bol yiyerek karnýmý
doyurdum. Bu adanýn iç taraflarýný dolaþýrken
gözüme bir ihtiyar adam iliþti. Pek bitkin bir hâli
vardý. Bir derenin kenarýnda oturmuþtu. Ýlk önce
onu benimle beraber kazaya uðrayanlardan birisi
sandým. Yanýna yaklaþýp selâm verdim. Fakat o ba-
na yalnýz baþýný eðerek cevap verdi. Kendisine bu-
rada ne yaptýðýný sordum. Bana cevap verecek yer-
de kendisini omzuma almamý ve dereyi geçirmemi
iþaret etti.

Ayný zamanda bana, o tarafta meyve toplama-
ya gideceðini de anlatmýþ oldu. Onu omzuma ala-
rak dereyi geçirdim. Eðilerek:

–Haydi, inin artýk dedim.

Fakat bu dermansýz ihtiyar, yere ineceði yerde
iki bacaðýný hafifçe boynumun etrafýndan geçirdi.
Sonra da bacaklarýyla sanki beni boðmak istiyor-
muþ gibi boynumu kuvvetle sýkarak omuzlarýma
ata biner gibi oturdu. Bu anda dehþete uðrayarak
korkudan bayýldým. Baygýnlýðýma raðmen ihtiyar
boynuma yapýþýp kalmýþ ve nefes alayým diye yalnýz
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biraz ayaklarýný açmýþtý. Nihayet ben ayýlýnca ayak-
larýndan birini bütün kuvvetiyle karnýma dayadý,
öbür ayaðýyla da þiddetle böðrüme vurarak beni
zorla kaldýrdý. Ayaða kalkýnca da yürüttü. 

Ara sýra yolda rastladýðýmýz meyvelerden topla-
mak için beni durmaya mecbur ediyordu. Bu hâl
böyle günlerce devam etti. Gündüzleri bu cendere-
nin içinde beni yürütüyor, gece olup da dinlenmek
istediðim zaman bile ayaklarýný boynumdan çekme-
yerek benimle beraber topraða uzanýyordu. Her sa-
bah beni uyandýrmak için dürtmekten de geri
kalmýyordu. Sonra beni kaldýrýp ayaklarýyla vurarak
yine yürütüyordu. Artýk siz düþünün, kendimi
müdafaa bile edemeden bu yükü taþýmaktan ne
azap çektiðimi.

Bir gün yolumun üstünde aðacýndan düþmüþ
olan birçok kabaklar görerek oldukça iricelerinden
bir tanesini aldým ve iyice oyup temizledikten son-
ra içerisine birçok üzüm salkýmlarýnýn suyunu sýk-
tým. Sonra bunu bir köþeye býraktým. Ýhtiyarý da be-
ni tekrar yürütünceye kadar kurnazlýkla oyalayýp
günlerce burada alýkoydum. 

Nihayet son gün kabaðý aldým ve aðzýma
götürerek içer gibi yaptým. Biraz da sarhoþ taklidi
yaptým.

Bu içkinin bende yaptýðý tesiri gören ve bu te-
sirle kendisini daha hafif taþýdýðýmý zanneden ihti-
yar, kendisine de bu içkiden içirmemi iþaret etti.
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Kendisine kabaðý uzattým, aldý ve içkiyi lâtif
bulduðundan son damlasýna kadar içti. Derhâl þa-
rabýn sarhoþluðu baþýna vurarak kendine göre bir
türkü çaðýrmaya ve omuzlarýmýn üstünde
kýmýldanmaya baþladý. Bu sarsýntýlardan midesi bu-
lanan ihtiyarýn bacaklarý yavaþ yavaþ gevþedi. Niha-
yet öyle bir hâle geldi ki artýk bacaklarýyla beni hiç
sýkamaz oldu. Bunu görünce hemen kendisini yere
fýrlattým, orada hareketsiz kaldý.

Büyük bir sevinç içerisindeydim. Artýk ihtiyar-
dan kurtulmuþtum. Denize doðru yola koyuldum.
Sahile varýnca bir takým gemicilere rastladým. Bun-
lara baþýmdan geçenleri anlatýnca bana:

–Deniz ihtiyarýnýn eline düþmüþsünüz, dediler.
Nefesini týkamadýðý ilk adam sizsiniz. Eline geçirdi-
ði kimseleri boðmadan asla býrakmamýþtýr, bu adayý
da öldürdüðü insanlarýn sayýsý ile meþhur etmiþtir.
Bunun için bu adaya inen tayfalarla tüccarlar ancak
kafile hâlinde içerlere doðru sokulmayý göze alabi-
lirler.

Bundan sonra, bunlar beni gemilerine
götürdüler. Birkaç gün yolculuktan sonra, Komari
adasýna vardýk. Ben baþka tüccarlarla beraber inci
avcýlýðýna gittim ve kendi hesabýma dalgýçlar tut-
tum. Bunlar bana iri ve son derece mükemmel inci-
ler topladýlar. Bunun üzerine neþe ile bir gemiye
bindim. Hamdolsun ki bu gemi beni Basra’ya
götürdü.
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Oradan Baðdat’a yollandým ve götürdüðüm in-
cilerle orada pek çok para kazandým. 

Öteki seyahatlerimde olduðu gibi bu defa da
kazancýmýn onda birini sadaka olarak daðýttým.
Daðýttýðým sadakanýn yüzü suyu hürmetine Rabbi-
min beni her türlü kazalardan koruduðunu biliyor-
dum. Daha sonra dinlenerek yorgunluðumu gider-
meye çalýþtým. Baþýma gelen bunca felâketten son-
ra yine  seyahate çýkýp çýkmadýðýmý merak ediyor-
sunuz. Evet servetim çoktu ve ben bu baþýma gelen-
lerden çok yorulmuþtum, artýk seyahate çýkmaya-
caktým. Ancak bakýn baþýma daha neler geldi.



GEMÝCÝ SÝNBAD VE FÝLLER
Bir gün birkaç dostuma ziyafet çektiðim sýrada

halifenin bir subayý geldi ve efendisinin beni
çaðýrdýðýný söyledi. Derhâl onunla saraya gittim.

Huzuruna varýnca halife bana:

–Sinbad, dedi, size ihtiyacým var. Bana hizmet-
te bulunun. Seylân hükümdarýnýn yazdýðý mektu-
bun cevabýyla beraber ona hediyelerimi götürün.
Doðrusu bana gösterdiði nezakete ayný suretle mu-
kabele etmem lâzýmdýr.

Bu emir bana yýldýrým tesiri yaptý ve: 

–Halife-i Müslimîn Hazretleri, dedim. Efendi-
miz bana ne emir buyururlarsa yerine getirmeye
hazýrým. Fakat haddim olmayarak sizden þunu
düþünmenizi rica ederim ki ben artýk meþakkate ta-
hammül edecek hâlde deðilim. Þimdiye kadar akla
ve hayale sýðmayacak derecede ýstýrap çektim. Yor-
gunluktan usandým ve bundan böyle Baðdat’tan
asla dýþarý çýkmamaya karar verdim.

Böyle dedikten sonra halifeye, baþýmdan geçen
bütün maceralarý ayrýntýlarýyla anlattým. Beni sonu-
na kadar sabýrla dinledi ve:

–Ýtiraf ederim ki, dedi, bu anlattýklarýnýz
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harikulâde olaylardýr. Fakat bu defa sadece Seylân
adasýna gitmeniz ve size verdiðim vazifeyi yerine
getirmeniz bahis mevzuudur. Düþünün ki bu ada
hükümdarýnýn  o büyük nezaketine karþý borçlu ol-
mak benim ne þanýma,  ne de þerefime sýðar.

Israrý üzerine emirlerine itaat etmeye hazýr bu-
lunduðumu söyledim. Buna çok memnun oldu ve
seyahat masrafým için bana yüz fýndýk altýný verdi.

Birkaç gün içinde yolculuk hazýrlýðýmý tamam-
ladým ve halifenin hediyeleri ile beraber kendi elin-
den mektubunu teslim alýr almaz Basra yolunu tut-
tum. 

Oraya varýnca bir gemiye bindim. Deniz yolcu-
luðum çok hoþ geçti ve Seylân adasýna oldukça ça-
buk vardým. Daha gemiden iner inmez beni izzet ve
itibarla saraya götürdüler. Orada âdet üzere
hükümdarý selâmladým. Kendisine saygýlarýmý sun-
dum ve getirdiðim hediyelerle mektubu takdim et-
tim.

Seylân hükümdarý kendisinin gösterdiði dostlu-
ðu, halife hazretlerinin cevaplandýrmasýndan büyük
bir mutluluk duydular. Biraz görüþtükten sonra ge-
ri dönmek için müsaadelerini diledim. Bu müsaade-
yi çok güçlükle elde edebildim. Hükümdar beni ko-
nuk etmek istiyordu. Hükümdar arzusuna raðmen
beni yola çýkarýrken, oldukça deðerli hediyeler de
verdi. Ben tekrar Baðdat’a dönmek üzere hemen
gemiye bindim, fakat umduðum gibi oraya varmak
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saadetine eremedim. Çünkü Allah baþka türlü tak-
dir buyurmuþtu.

Hareketimizden üç dört gün sonra korsanlarýn
taarruzuna uðradýk. Müdafaa edecek hiçbir vasý-
tamýz olmadýðýndan gemimizi kolaylýkla zaptetti-
ler. Bizi soyup soðana çevirdiler ve hepimizi çok
uzak bir adaya köle olarak sattýlar. Ben kendi hisse-
me zengin bir tüccarýn eline düþtüm. Bu adam be-
ni satýn alýr almaz evine götürdü ve orada iyice ye-
dirip temizce giydirdi. Birkaç gün sonra elime bir
yayla bir miktar ok verdi ve bindiði bir filin ar-
kasýna beni de bindirerek þehirden iki üç saat ötede-
ki bir ormana götürdü. En sonunda bir aðacýn altýn-
da durarak beni filden indirdi ve:

–Bu aðaca çýkýn, burada geçerken  göreceðiniz
fillerin üstüne oklarýnýzý atýn. Eðer içlerinden biri
devrilirse hemen gelip bana haber verirsiniz.

Bana biraz yiyecek býraktýktan sonra tekrar
þehrin yolunu tuttu, ben de bütün gece aðacýn
üstünde pusuda kaldým. Ertesi gün güneþ doðar
doðmaz, bir sürü filin meydana çýktýðýný gördüm.
Üzerlerine bir sürü  ok yaðdýrdým. En sonunda iç-
lerinden birisi yere yýkýldý. Diðerleri kaçtýktan
sonra þehre dönüp efendime haber verdim. Kendi-
si becerikliliðimden dolayý beni öve öve göklere
çýkardý. Sonra birlikte ormana gittik ve bir çukur
kazarak öldürdüðüm fili gömdük. Efendim, hay-
van çürüyünce tekrar gelerek satmak için diþlerini
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sökmek niyetinde idi.

Ben bu ava iki ay müddetle devam ettim. Fil
öldürmeden geçirdiðim bir gün bile olmuyordu. Bir
sabah filler her zamanki gibi ormandan yol alýp
önümden geçecekleri yerde, üzerine çýkmýþ oldu-
ðum aðaca yaklaþtýlar ve hortumlarýný kaldýrýp
gözlerini üzerime dikerek aðacýn etrafýný sardýlar.
Ben bu hayret verici manzara karþýsýnda hareketsiz,
öyle bir dehþete uðradým ki yayýmla oklarým elim-
den düþtü. Fillerin en irisi hortumunu aðacýn
köküne doladý ve topraktan sökerek yere devirdi.
Ben de aðaçla beraber yere düþtüm, fakat hayvan
hortumu ile beni yakalayýnca sýrtýna attý. 

Sonra sürü ile kendisini takip eden öteki fillerin
önüne düþerek beni bir yere kadar götürdü ve ora-
da yere býrakýp yanýnda gelen bütün fillerle beraber
çekildi gitti. O zaman ayaða kalktým ve baþtan ba-
þa yýðýn yýðýn fil kemikleri ve diþleriyle kaplanmýþ,
oldukça uzun ve geniþ bir tepenin üstünde bulun-
duðumu farkettim.

Burasýnýn fillerin mezarlýðý olduðuna hiç
þüphem kalmamýþtý.

Onlar beni buraya, kendilerini avlamaktan
artýk vazgeçeyim diye, mahsus getirmiþlerdi. Bir
süre sonra yollara düþtüm, bir gün ve bir gece
yürüdükten sonra beni ölmüþ sanan efendimin
yanýna vardým. Hikâyem onu hayretlere düþürdü, o
derece ki ertesi gün tepeye birlikte gittik. Orada
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kendisine anlattýðým þeyin doðru olduðunu gözle-
riyle gördü ve sevincinden kabýna sýðmadý ve:

–Kardeþim, dedi, bu keþfinizle beni öyle sevin-
dirdiniz ki artýk bundan sonra size köle muamelesi
edemem. Ýþte Allah þahidim olsun, sizi azat ediyo-
rum! Gerçekten bana inanýlmayacak bir servet sað-
ladýnýz. Zira biz þimdiye kadar, ancak hayatýmýzý
tehlikeye koyarak fildiþi elde edebiliyorduk. Hâlbu-
ki þimdi sizin vesilenizle þehrimiz zengin oldu. Zan-
netmeyin ki sizi azat etmekle yeterli derecede
mükâfatlandýrdýðým iddiasýndayým, bilâkis buna
ilâve olarak size pek çok mallar ve hediyeler de ve-
receðim.

Kendisine cevap olarak:

–Bana bahþettiðiniz hürriyet, bana karþý borcu-
nuzu ödemeye yeter, dedim. Size ve þehrinize karþý
bir hizmetim dokunmasý benim için ne büyük bir
saadet! Bana mükâfat olarak bir tek dileðim, mem-
leketime dönmeme müsaade buyurmanýzdýr.

–Pekâlâ, diye cevap verdi. Neredeyse mevsim
rüzgârlarý eser ve buraya fil diþi yüklemeye gemiler
gelir. Sizi o zaman memleketinize yollarým, yol pa-
ranýzý da öderim.

Üzerine binip geldiðimiz file taþýyabileceði ka-
dar fil diþi yükledik ve tekrar þehrin yolunu tuttuk. 

Orada bir zaman, meltemi bekleyerek kaldým.
Bu müddet zarfýnda da tepeye o kadar seyahat et-
tik ki depolarýmýzý fil diþleriyle doldurduk. Þehrin
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fil diþi ticaretiyle uðraþan bütün tüccarlarý da ayný
þeyi yaptýlar, çünkü bunu onlardan uzun zaman
saklamak mümkün olmadý.

Nihayet gemiler geldi. Efendim benim binece-
ðim gemiyi, benim hesabýma yarý yarýya fil diþi ile
doldurdu ve ben bütün þehrin alkýþlarý arasýnda ge-
miye bindim. 

Gemimiz daha önce Hindistan’ýn bir li-
manýndan yola çýktýðýndan, gidip yine o limana ya-
naþtýk. Ben de Basra’ya kadar deniz yolculuðunun
tehlikelerinden kaçýnmak için seyahatime karadan
devam etmek kararýyla, kendime ait olan fil diþleri-
ni orada gemiden çýkarttým. Bunlarý satmak bana
pek çok para kazandýrdý. Bu para ile hediye
götürmek üzere birçok nadide þeyler satýn aldým ve
mallarým hazýr olunca kalabalýk kervana katýldým.
Yollarda uzun zaman kaldým ve çok meþakkat çek-
tim, fakat artýk ne fýrtýnalardan, ne korsanlardan,
ne yamyamlardan, ne de atlattýðým diðer bütün
tehlikelerden korkacak bir þey olduðunu bildiðim-
den bu meþakkatlere sabýrla katlanýyordum.

Nihayet bütün bu yorgunluklar sona erdi. Çok
þükür Baðdat’a vardým. Ýlk önce Halife Hazretleri-
ne gidip elçiliðimin hesabýný verdim. Bana seyaha-
timin uzun sürmesinden kaygýlanmýþ olduðunu,
fakat Yüce Allah’ýn beni daima koruyacaðýndan
ümidini kesmediðini söyledi. Halifenin huzurun-
dan, bana gösterdiði itibardan ve ihsan buyurduðu
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hediyelerden pek memnun olarak ayrýldým.

Sonra kendimi tamamýyla aileme, anama, baba-
ma ve dostlarýma verdim.

Sinbad hikâyesini iþte böyle bitirdi ve hamala:

–Eee! Þimdi söyleyin bakalým dostum, dedi, hiç
benim kadar eza ve cefa çeken bir kimseyi duydu-
nuz mu? Artýk bu kadar uðraþýp didindikten sonra
hoþ ve sakin bir hayatýn keyfini sürmek benim
hakkým deðil mi?

Hamal ona yaklaþtý ve elini öptü:

–Efendimiz, dedi, siz çok korkunç tehlikeler at-
latmýþsýnýz. Siz sakin bir hayatý hak etmiþsiniz. Hat-
ta malik olduðunuz mal ve mülkten daha fazlasýna
da lâyýksýnýz, çünkü bu serveti çok iyi kullanýyorsu-
nuz ve çok cömertsiniz. O hâlde ömrünüzün son
dakikasýna kadar hep böyle neþe içinde yaþayýnýz.

Sinbad, kendisinin anlattýðý seyahatlerinin her
biri için ona yüz kere fazlasýyla fýndýk altýnlarý ver-
dirdi. Ayný zamanda onu dostlarý arasýna aldý ve ona
artýk hamallýktan vazgeçmesini de söyledi.



ZAVALLI TÜCCAR!
Çok eski zamanlarda bir þehirde bir tüccar var-

mýþ. Bu tüccar dünyanýn birçok yerine gitmiþ ve ti-
caret yapmýþ. Bu yüzden dünyanýn dört bir yanýnda
ortaklarý varmýþ.

Bu tüccar bir gün ortaklarýndan birisiyle
görüþmek ve hesaplarý kontrol etmek için uzun bir
yolculuða çýkmýþ. Yolculuk esnasýnda yorulmuþ ve
bir aðacýn altýnda dinlenmeye karar vermiþ. Bu ara-
da karný da acýkmýþ, hemencecik çantasýndan ek-
mek ile hurmayý çýkarmýþ ve yemeye baþlamýþ. Ye-
diði hurmalarýn çekirdeklerini de saða sola atýyor-
muþ. Tüccar bu çekirdekleri geliþigüzel çevreye
atarken, birden bire elinde kýlýcýyla bir cin beliriver-
miþ. Cin son derece öfkeli bir ses tonuyla tüccara
karþý:

–Ey insanoðlu! Sen hurmalarý yedikten sonra
çekirdekleri saða sola fýrlattýn, o çekirdeklerden bi-
risi benim oðlumun göðsüne isabet etti ve oðlum
öldü. Þimdi ben de seni öldüreceðim. Elimden kur-
tulamazsýn, demiþ.

Tüccar çok akýllýymýþ ve pratik bir zekâya sa-
hipmiþ. Gayet üzüntülü ve periþan bir edayla cine:

Binbir Gece Masallarý-170



–Çok özür dilerim. Gerçekten yaptýðým bu
büyük yanlýþýn cezasý ölümdür. Ancak þimdi bana
müsaade et, ortaðýmýn yanýna gideyim, hesabýmý
göreyim. Sonra da çoluk çocuðumla vedalaþayým.
Ardýndan senin yanýna tekrar gelirim, cezamý o za-
man verirsin, demiþ ve cini ikna etmiþ. 

Adamcaðýz hemencecik ortaðýnýn bulunduðu
þehre gitmiþ, hýzlýca iþlerini hâlletmiþ, sonra memle-
ketine dönmüþ. Eþi ve dostlarýyla görüþmüþ, helâl-
lik dilemiþ ve hepsiyle de vedalaþmýþ.

Daha sonra da söz verdiði gibi cinle karþýlaþmýþ
olduðu aðacýn altýna gelmiþ ve onu beklemeye baþ-
lamýþ. Cini beklerken aniden bir ihtiyar ortaya çýk-
mýþ. Ýhtiyarýn yanýnda zincire vurulmuþ bir de geyik
varmýþ. Ýhtiyar, tüccarý aðacýn altýnda görünce:

–Sen niçin cinlerin uðrak yeri olan bu yerde
oturuyorsun? Baþýný belâya mý sokmak istiyorsun,
demiþ. Adam çok üzüntülü ve ümitsiz bir þekilde
ihtiyara bakmýþ, tam cevap verecekken elinde iki
köpeði bulunan baþka bir ihtiyar daha gelmiþ. Bu
ihtiyar da tüccara benzer sorular sormuþ ve tüccar-
dan baþýndan geçenleri anlatmasýný istemiþ. Kýsa bir
süre sonra bir katýr ile beraber baþka bir ihtiyar da-
ha gelmiþ. O da ayný sorularý sormuþ ve buralarýn
cinlere ait olduðunu ve burada oturmanýn tehlikeli
olduðunu söylemiþ. Ancak tüccarýn baþýna gelenle-
ri merak ettiði için o da yanlarýna oturmuþ. 

Tam bu esnada beklenen cin, büyük bir gürültü

Binbir Gece Masallarý-1 71



Binbir Gece Masallarý-172

ile ortaya çýkmýþ ve aceleyle ihtiyarlarýn arasýndaki
tüccarý kapýp kaçmaya baþlamýþ. Tüccarýn periþan
hâlini gören ihtiyarlar dayanamamýþlar ve baþ-
lamýþlar aðlamaya.



GEYÝKLE GELEN
ÝHTÝYARIN HÝKÂYESÝ

Bu üç ihtiyardan elinde geyik olan, cine sesle-
nerek:

–Birazcýk bekler misin? Sana anlatacaklarým
var, demiþ. 

Bunun üzerine cin:

–Hemen söyle acelem var, diye cevap vermiþ.

Ýhtiyar:

–Sevgili cin, sana çok güzel bir hikâye anlata-
caðým. Ancak karþýlýðýnda sen de bu zavallý tüccarýn
canýnýn üçte birini baðýþlayacaksýn, demiþ. 

Cin:

–Peki. Anlat bakayým þu hikâyeyi, demiþ.

Ýhtiyar söze baþlamýþ:

–Efendim. Elimde bulunan þu geyik, benim
amcamýn kýzýydý. Küçük yaþlarda beni bu kýzla ev-
lendirdiler. Uzun yýllar birlikte yaþadýk, ancak bir
türlü evlâdýmýz olmadý. Bunun üzerine büyükleri-
miz beni ikinci kez evlendirdiler. Çok geçmeden ye-
ni eþimden bir oðlum oldu. Oðlum on beþ yaþýna
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bastýðýnda bendeniz ticaret için þehir dýþýna çýktým.
Geri döndüðümde oðlum ile anasýný evde bula-
madým ve evde bulunan ilk eþime onlarýn nerede ol-
duðunu sordum. Eþim: 

–Yeni hanýmýnýz vefat etti, oðlunuz da evden
kaçtý, dedi. Meðer ilk eþim bir sihirbaz imiþ. Ben
yolculuða çýkýnca oðlumu buzaðý, anasýný da inek
þekline sokmuþ. Sonra da bunlarý otlatmasý için
köyün çobanýna teslim etmiþ. 

Tabiî ben bütün bu olanlardan habersiz bir sene
boyunca periþan bir hâlde gezindim ve eþimle çocu-
ðumu aradým.

Bir zaman sonra Kurban Bayramý gelip çattý.
Ben de çobana gittim ve: 

–Bana iyi bir kurbanlýk sat, dedim. Çoban ba-
na bir inek getirdi. Fakat inek beni görünce baþladý
aðlamaya. Ben ineðin bu hâlini görünce çok
üzüldüm ve içimden onu kesmek gelmedi. Ýneði
kesmesi için çobana ricada bulundum. Çoban beni
kýrmadý ve ineði kesti, ancak inek çok zayýftý ve eti
yok denecek kadar azdý. Bunun üzerine bir kurban
daha kesmek istedim. Bu sefer çoban bana bir bu-
zaðý getirdi. Buzaðý beni ve kesilmiþ olan ineði
görünce çok derin bir feryat kopardý ve benim üze-
rime sýçramaya baþladý. Ben buzaðýnýn bu hâline
daha çok üzüldüm ve onu kesmekten vazgeçtim,
çobana iade ettim. Yerine baþka bir inek aldým ve
kurban ettim.

Binbir Gece Masallarý-1 75



Çok geçmeden çoban buzaðýyý aldý ve evinin
yolunu tuttu. Ertesi gün evimizde dinlenirken ço-
banýn baðýrtýsýyla irkildim. Çoban:

–Müjde! Müjde! Müjde! Efendim, size çok
önemli bir haberim var. Benim küçük bir kýzým var.
Bu kýz küçükken büyü iþleriyle uðraþmýþtý. Bizim
köyde büyüden anlayan bir koca karý vardý. Benim
kýzým da sýk sýk onu ziyaret ederdi. Zamanla o koca
karýdan büyücülüðü öðrendi.

Ben çobanýn sözü uzattýðýný görünce:

–Kardeþim, býrak bunlarý da müjdeni söyle, de-
yince çoban:

–Efendim, dün sizden ayrýldýktan sonra bu-
zaðýyý alýp eve götürdüm. Kýzým bana:

–Babacýðým, senin eve getirdiðin bu buzaðýda
acayiplikler seziyorum. Sanki bu hayvan deðil de
bir insan gibi hareket ediyor, dedi ve daha önceden
öðrenmiþ olduðu bazý büyüleri onun üzerinde tat-
bik etmeye baþladý. Bir süre sonra da:

–Babacýðým, bu buzaðý bir insanmýþ. Hem de
kimmiþ biliyor musun, dedi. Ben pek de inanmaya-
rak:

–Kimmiþ kýzým, dedim. 

Kýz:

–Babacýðým, bu buzaðý ihtiyarýn kaybolan oð-
luymuþ, dün kesmiþ olduðunuz inek de bu çocuðun
annesiymiþ. Ýhtiyarýn ilk hanýmý, bunlarý kýskandýðý
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için büyü yapmýþ ve bu þekle sokmuþ, demiþ. Çoban
bu haberi duyar duymaz, koþarak yanýma gelmiþ.
Ben bu haber karþýsýnda neye uðradýðýmý þaþýrdým
ve:

–Çoban kardeþ, beni hemen kýzýnýn ve oðlu-
mun yanýna götür, dedim. Beraberce çobanýn evine
gittik. Kýz elimden tuttu ve beni buzaðýnýn, yani
buzaðý þekline sokulmuþ olan oðlumun yanýna
götürdü.

Ben kýza dönerek:

–Sevgili kýzým, bahtýna düþtüm, nolur bana
yardým et. Eðer bana yardým edersen, babanýn güt-
tüðü bütün hayvanlarý sana baðýþlarým, dedim.

Genç kýz benim yalvarmam karþýsýnda:

–Efendim, ben sizden malýnýzý istemiyorum.
Benim bir tek isteðim var. O da oðlunuzla beni ev-
lendirmenizdir. Ancak büyücü olan karýnýzý da hap-
settirmeniz gerekir. Çünkü o çok hýrslý ve kýskanç
birisidir. Bize tekrar zarar verebilir, dedi. 

Ben kýzýn iyi kalpli bir insan olduðunu anladým
ve onun dediklerini kabul ettim. Ardýndan genç kýz
bildiði dualarý okumaya baþladý ve Allah’tan yardým
istedi. Samimî bir kalple:

–Ya Rabbi! Bu buzaðý, gerçekten bir buzaðý
ise olduðu gibi kalsýn. Yok eðer bir insansa, onu
eski hâline çevir, dedi. 

Bizler de dikkatli ve endiþeli bir þekilde kýzýn
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duasýna iþtirak ettik. Bir süre sonra buzaðýnýn ir-
kildiðini ve birden bire suretinin deðiþtiðini
gördük. Buzaðý aslýna, yani insan þekline döndü.
Ben oðluma kavuþtum ve çok sevindim. Ýyi kalpli
bu kýzý hemencecik oðlumla evlendirdim. Daha
sonra genç kýz, ben ve oðlum doðruca evimizin yo-
lunu tuttuk. Eve gelince genç kýz ilk eþime büyü
yaptý ve onu geyik þekline soktu. Ýþte benim
hikâyem budur. 

Hikâyeyi cinle beraber tüccar ve diðer iki ihti-
yar da dinlemiþ. Cin bu hikâyeyi çok beðenmiþ ve
geyikli ihtiyarýn ricasý üzerine tüccarýn canýnýn üçte
birini baðýþlamýþ.



TAZIYLA GELEN
ÝHTÝYARIN HÝKÂYESÝ

Tam bu esnada yanýnda iki tazý bulunan ihtiyar,
cine yaklaþmýþ ve: 

–Benim de bir hikâyem var, benimkini de din-
le. Eðer beðenirsen, tüccarýn canýnýn üçte birini de
benim için baðýþlarsýn, demiþ. Cin bu teklifi de ka-
bul etmiþ ve:

–Pekâlâ, sen de anlat bakalým Ýhtiyar, demiþ.

Bunun üzerine ihtiyar hikâyesini anlatmaya
baþlamýþ:

–Sevgili cin, biz ana, baba ve üç kardeþ beraber
yaþardýk. Evimiz çok güzeldi ve mutlu bir ha-
yatýmýz vardý. Böyle mutlu bir hayat sürerken bir
gün hiç beklenmedik bir olay oldu ve babamýz ha-
yata gözlerini yumdu. Baþta annem olmak üzere
hepimiz çok üzüldük. Kýsa bir süre sonra ba-
bamýzdan kalan mallarý üç kardeþ aramýzda pay-
laþtýk. Ben babamdan kalan parayla bir dükkân
açtým ve alýþ veriþ yapmaya baþladým. Diðer iki
kardeþim ise mallarýný sattýlar ve ticaret yapmak
üzere uzak memleketlere gitmeye karar verdiler.
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Ben onlarý bu fikirlerinden vazgeçirmek için çok
uðraþtým. Ancak ikisi de çok kararlýydý, bir türlü
vazgeçmediler. Çok geçmeden yola koyuldular. 

Böylece yýllar yýllarý kovaladý. Ben iþlerimi iyice
ilerlettim. Ancak diðer kardeþlerimden hiç haber
alamýyordum. Bir gün dükkânýmda oturup kahve-
mi yudumlarken, kapýnýn önünde periþan kýlýklý iki
adamýn belirdiðini gördüm. Onlara dikkatlice
bakýnca onlarýn kardeþlerim olduðunu anladým.
Onlarý içeriye davet ettim, hikâyelerini anlattýlar,
baþlarýndan geçenleri dinledim ve onlarý teselli et-
meye çalýþarak, “Takdir-i Ýlâhî böyleymiþ, ne yapa-
biliriz. Sabýrlý olun, inþallah iþleriniz yeniden düze-
lir.” dedim.

Daha sonra onlarýn bu hâllerine dayanamadým
ve “Kardeþlerim üzülmeyin, senenin sonu yaklaþtý,
ben dükkânýmýn hesabýný toparlayacaðým.
Dükkândan kazandýðým paranýn hepsini üçe böle-
riz.” dedim. 

Ýki kardeþim de benim dediklerimi iþitince çok
mutlu oldular. Bir süre sonra hesaplarý toparladým
ve iki bin altýn kârým olduðunu anladým. Ardýndan
söz verdiðim gibi parayý üçe böldüm. 

Birkaç sene böyle beraber ve mutlu bir hayat
sürdükten sonra, bunlar tekrar ticaret için sefere
çýkmak istediklerini söylediler. Ben þiddetle karþý
çýktým. O sene onlarý göndermedim. Altý sene daha
böylece geçti. Altýncý sene sonunda kârýmýzýn altý
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bin altýn olduðu anlaþýldý. 

Ancak kardeþlerimin gözü hâla seyahatteydi.
Her defasýnda daha çok para kazanmak için seyaha-
te çýkmak gerektiðini söylemeleri ve seyahat es-
nasýnda yaþadýklarý ilginç olaylarý ballandýra bal-
landýra anlatmalarý benim de ikna olmama sebep
olmuþtu. 

Hemencecik kazandýðýmýz altý bin altýnýn
yarýsýný bir yere gömdük, kalanýyla ticaret yapmaya
karar verdik ve bunun için hiç vakit kaybetmeden
harekete geçtik. Öncelikle paramýzýn bir miktarýyla
bir gemi tuttuk ve içine daha önce almýþ olduðu-
muz mallarý yükledik ve yola koyulduk.

Bu gemiyle bir aylýk yolculuktan sonra baþka
bir þehre ulaþtýk. Bu þehirde mallarýmýzý sattýk ve
elimizdeki sermayemiz tam on katýna çýktý. Kardeþ-
lerimle ben bu ticaretten çok memnun olduk ve eð-
lenceler tertip ettik. 

Ardýndan memleketimize dönmek üzere gemi-
nin yanýna geldik.

Tam gemiye binecekken bir genç kýz geldi ve
bana:

–Efendim, ben çok marifetli ve bilgili biriyim.
N’olur beni de yanýnýza alýn ve memleketinize
götürün. Size hizmet ederim, sözünüzden dýþarý çýk-
mam, dedi.

Kardeþlerim bu genç kýzýn söylediklerine itibar
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etmediler ve gemiye almak istemediler. Ancak ben
onun bu masum ve periþan hâli karþýsýnda çok
üzüldüm ve ricasýný kabul ettim. Bu genç kýz da bi-
zimle beraber gemiye bindi ve yolculuk baþladý.
Daha sonra yolculuk esnasýnda bu genç kýz bana:

–Efendim, benimle evlenirseniz, size daha da
güzel hizmetlerde bulunurum, emrinizden dýþarý
çýkmam, dedi.

Zaten benim de kendisine karþý ilgim vardý,
teklifini kabul ettim. Ardýndan da kardeþlerimin þa-
hitliðinde onunla evlendim. Bir müddet sonra
gözüm ondan baþkasýný görmez oldu. 

Kardeþlerim bu durumu çok kýskandýlar ve be-
nim bu hâlimi aleyhimde bir fýrsat olarak kul-
landýlar. Gemide bulunan altýnlar da onlarýn
gözünü kör etti ve benden kurtulmak için bazý
plânlar yaptýlar. Nihayet bir gün biz uyurken, giz-
lice içeriye girdiler ve beni denize attýlar.

Ben tam boðulmak üzereyken, birden bire
güçlü bir el uzandý, beni tuttu ve hýzlý bir þekilde
denizin üstünde uçurdu. Ben bu hâl karþýsýnda
þaþkýna döndüm. Bir müddet sonra bu esrarengiz
yaratýk beni bir adaya býraktý. Neden sonra kendi-
me geldim ve bu garip yaratýða kim olduðunu sor-
dum. O da bana:

–Ben bir cinim ve seni çoktan beri takip ediyo-
rum. Daha ilk gördüðümde sana âþýk oldum. Çoktan
beri seninle evlenmek için bir fýrsat kolluyordum.
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Nihayet sen mallarýný satýp da gemiye bineceðin za-
man bir genç kýz kýlýðýna girdim ve sana, beni de
gemiye alman için yalvardým. Daha sonra da kendi-
mi sana sevdirdim. Sen de benimle evlenmeyi kabul
ettin. Yani ben senin zevcenim, dedi. 

Ardýndan da:

–Ben þimdi gidip senin kardeþlerinin gemisini
batýracaðým. Çünkü onlar çok hýrslý ve kötü kalpli
insanlar, deyince ben ona:

–Onlara ceza vermene gerek yok. Çünkü on-
larýn en büyük cezasý, yaptýklarý bu iþin kendisidir.
Ýnsanlar ne yaparlarsa kendilerine yaparlar.
Yaptýklarý kötülüðün cezasýný hem bu dünyada hem
de asýl hesap gününde çekerler, dedimse de cin be-
ni dinlemedi. 

Yine de ona:

–Sevgili cin onlar çok kötü olabilirler, ama ni-
hayetinde onlar benim kardeþlerim, n’olur onlarý
baðýþla, dedim. 

Bunun üzerine cin beni kýrmadý. Kýsa bir süre
sonra da elimden tuttu, beni uçurdu ve evimin
çatýsýna kadar götürdü. Orada cinle vedalaþtýk. Evi-
me girince eþimin yanýnda iki tane köpek gördüm.

Eþime:

–Bu köpekler de nereden çýktý, dedim. 

O da:

–Bilir misin bey, bu köpekler kimdir, dedi. 
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Ben de:

–Lâfý uzatmayý býrak da hemen söyle, deyince:

–Bunlar senin öz kardeþlerindir. Ben kýz kar-
deþlerimden birisine bunlarýn bize ettiklerini an-
latmýþtým. O da bana:

–Ben büyü ilmini çok iyi bilirim. Bunlarý ceza
olsun diye köpek yapacaðým, dedi. Ardýndan da de-
diðini yaptý. 

Ben eþimin anlattýklarýný duyunca ve kardeþle-
rimin hâlini görünce çok üzüldüm. Bana ettiklerine
raðmen içim el vermedi. Bunun üzerine köpekleri
aldým ve eþimin kýz kardeþine doðru yola çýktým.
Tam bu esnada aðacýn altýnda oturan bu zavallý
tüccara rastladým. 

–Benim hikâyem de iþte bu Ey cin! Benim
hikâyemi duydun. Þimdi bu zavallý tüccarýn canýnýn
üçte birini de benim için baðýþlayacak mýsýn, de-
yince cin:

–Baðýþladým gitti, demiþ.
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KATIRLA GELEN
ÝHTÝYARIN HÝKAYESÝ

Cin henüz köpekle gelen adamýn hikâyesinin
tesirinden kurtulmamýþken katýr sahibi ihtiyar söze
girmiþ ve:

–Sevgili cin! Müsaade edersen, ben de bir
hikâye anlatacaðým. Eðer beðenirsen, bu zavallý
tüccarýn canýnýn geriye kalan kýsmýný da benim için
baðýþlarsýn, demiþ. Bunun üzerine Cin:

–Anlat bakalým, bir de seni dinleyelim demiþ. 

Ýhtiyar baþlamýþ anlatmaya:

–Efendim benim yanýmda bulunan bu katýr
aslýnda benim eþimdir. Bundan yýllar önce ticaret
maksadýyla bir sefere çýkmýþtým. Bir sene kadar
evimden ve eþimden uzak kaldýktan sonra bir gün
eve döndüm. Eve geldiðimde eþimin büyük bir ha-
ta iþlediðini anladým. Eþim benim onu affetmeyece-
ðimi ve ona zarar vereceðimi anlayýnca bana bir
büyü yaptýrmýþ. Bu büyü ile beni bir köpeðe çevirt-
ti. Ardýndan da beni evden dýþarý çýkardý ve sokaða
attý. Bunun üzerine ben de yakýnda bulunan kasap
dükkânýnýn önünde vakit geçirmeye baþladým. Bir



gün kasap beni dükkânýn arka tarafýna aldý ve bana
kemik verdi. Ben de kemikleri afiyetle yerken, bir-
den bire bir kýz:

–Babacýðým, sen ne yaptýn, diye baðýrmaya
baþladý. 

Kasap:

–Ne yapmýþým kýzým, deyince:

–Sevgili babacýðým, benim yanýma bir erkek
getirdin, dedi. 

Kýzýn babasý:

–Kýzým nerede erkek, burada bu köpekten baþ-
ka kimse göremiyorum, dedi. 

Kýz da:

–Babacýðým, ben de bu köpekten bahsediyo-
rum, bilirsin ki ben büyü ilmini çok iyi bilirim. Þu
anda köpek gibi görünen bu canlý, aslýnda bir in-
sandýr. Birisi ona büyü yapmýþ ve onu köpeðe çevir-
miþ, dedi. 

Babasý:

–Kýzým, yazýktýr bu garibe. Sen onu yeniden in-
san þekline döndür de hikâyesi nedir, dinleyelim,
dedi.

Bunun üzerine kýz, beni eski hâlime çevirdi.
Ben de olup biteni bir bir kasaba ve kýzýna anlattým.
Karýmýn bana yaptýðý kötülüklerden ve yanlýþlýklar-
dan bahsettim. 
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Kasabýn kýzý hâlime çok üzüldü ve bana:

–Efendim eðer isterseniz size büyülü bir su
hazýrlayayým da karýnýzýn üzerine serpin. Serperken
içinizden hangi hayvaný geçirirseniz, ona dönüþsün,
dedi.

Ben de:

–Çok iyi olur, ne olur bana yardýmcý olun, de-
dim.

Ardýndan kýz, büyülü bir su hazýrladý ve bana
verdi. Ben o suyu aldým, doðru evimin yolunu tut-
tum. Eve gelince o suyu eþimin üzerine serptim ve
o anda içimden katýrý geçirdim. Bu yüzden o kötü
kadýn katýra dönüþtü. 

Ýhtiyar adam hikâyesini bu þekilde cine an-
latmýþ ve:

–Ýþte sevgili cin! Benim hikâyem böyle. Ýnþallah
beðenmiþsindir, demiþ. 

Cin de:

–Çok beðendim sevgili ihtiyar. Bu tüccarýn
canýnýn geri kalanýný da senin için baðýþlýyorum, de-
miþ ve oradan uzaklaþmýþ. Böylece bu üç ihtiyar an-
lattýklarý hikâyelerle zavallý tüccarý canýný kur-
tarmýþ. Tüccar, onlara teþekkür etmiþ ve sevinerek
evinin yolunu tutmuþ.



HOCA HASAN VE ELMAS
Halife Harun Reþid’in kendisini sýkýntýlý hisset-

tiði bir gün baþveziri  Cafer yanýna gelmiþ. Cafer
derhâl Harun Reþid’in neþesizliðinin farkýna varmýþ.

–Halife Hazretleri, demiþ, acaba böyle
düþünceli görünmenizin sebebini sorabilir miyim?

Halife:

–Gerçekten çok caným sýkýlýyor, diye cevap ver-
miþ. Rica ederim bir þey bul, bir þeyler icat et de
zihnim onunla meþgul olsun.

Bunun üzerine Baþvezir Cafer:

–Halife Hazretleri, demiþ, o hâlde size þunu
hatýrlatmama müsaade buyurun. Baþkentinizde ni-
zam ve asayiþin hüküm sürmesini bizzat þevketlimiz
kendilerine bir vazife edinmiþlerdir. Bugün bu zah-
mete katlanarak þehri biraz gezelim. Ýþte efendimi-
zin zihnindeki bulutlarý daðýtýp neþelerini yerine ge-
tirmek için iyi bir fýrsat. Halife:

–Bak, ben bunu unutmuþtum. Ýyi ki tam za-
manýnda aklýma getirdin, cevabýný vermiþ. Haydi
git elbiseni deðiþtir, ben de deðiþtireyim.

Ýkisi de birer yabancý tüccar elbisesi giymiþler
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ve böylece tanýnmaz bir hâlde sarayýn kýrlara açýlan
gizli bir kapýsýndan dýþarý çýkmýþlar. Þehrin bir kýs-
mýný dolaþmýþlar, hatta þehrin kapýsýndan çok uzak-
ta bulunan Fýrat kýyýlarýna kadar gitmiþler. Fakat
hiçbir tarafta usul ve nizama aykýrý bir þey görme-
miþler. Kýyýda ilk karþýlarýna çýkan kayýða binip
nehri geçmiþler ve þehrin öteki taraflarýný da gezip
dolaþtýktan sonra dönüþte, kayýða binmeden iki kýyý
arasýndaki köprünün yolunu tutmuþlar.

Bu köprüyü geçtikten sonra Halife, birdenbire
tam bu köprünün ucunda yeni inþa edilmiþ olan
büyük bir bina görmüþ ve bu binayý sarayýnýn asil-
zadelerinden birinin konaðý sanmýþ. Baþvezirine bu-
nun kime ait olduðunu sormuþ. Baþvezir:

–Bilmiyorum, fakat gidip öðreneyim, demiþ.

Evin kime ait olduðunu Baþvezir bir komþuya
sormuþ, o da bu evin Hoca Hasan isminde bir
adamýn evi olduðunu söylemiþ. Hoca Hasan eski-
den çok fakir bir urgancý imiþ, bu sebepten kendisi-
ni Habbal lâkabýyla anarlarmýþ. Fakat nasýl olmuþ
da sonradan zengin olmuþ, bunu hiç bilen yokmuþ.
O kadar çok serveti varmýþ ki böyle bir konaðýn ida-
resine bol bol para harcayabiliyormuþ.

Baþvezir bu öðrendiklerini hemen Halifeye ye-
tiþtirmiþ.

Halife:

–Bu Hoca Hasan Habbal’ý görmek isterim,
demiþ, git ona söyle de yarýn tam öðle saatinde
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saraya gelsin.

Baþvezir derhâl bu emri yerine getirmiþ.

Çaðýrýlan adam, ertesi gün söylenen saatte sara-
ya gelmiþ. Baþvezir adamý hemen içeriye sokmuþ ve
Halifeye takdim etmiþ. Adam, tahtýn önünde Hali-
feyi saygýyla selâmlayýnca, Halife söze baþlamýþ:

–Hoca Hasan, demiþ, dün senin konaðýnýn
önünden geçerken bu konak bana o kadar fev-
kalâde ve güzel göründü ki merak ettim. Bu ko-
naðýn kime ait olduðunu anlamak istedim. Öðren-
diðime göre sen bu konaðý, ancak gündelik nafa-
kasýný kazanabildiðin bir zanaat sahibiyken yaptýr-
mýþsýn. Sonra bana þunu da söylediler. Allah’ýn sana
bahþettiði serveti çok iyi kullanýyormuþsun. Kom-
þularýn da seni çok övüyor, senin hakkýnda çok iyi
þeyler söylüyorlarmýþ.

Böyle dedikten sonra Halife sözlerine þunlarý
ilâve etmiþ:

–Bütün bunlar çok hoþuma gitti. Hem þuna da
kanaat getirdim ki Allah’ýn sana bahþettiði nimet-
ler çok fevkalâde þeyler olmalý. Bunlarý senin aðzýn-
dan iþitmek isterim. Bu, benim için bir zevk olacak.
Ýþte seni bunun için çaðýrttým. Haydi bakalým seni
dinliyorum.

Hasan Hoca:

–Halife Hazretleri, diye cevap vermiþ, bu büyük
saadete nasýl kavuþtuðumu iyice anlatabilmem için
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her þeyden evvel iki samimî dostumdan bahsetmek
zorundayým. Bunlarýn ikisi de Baðdat þehrinde hâlâ
yaþýyorlar ve sözlerime þahadet edebilirler. Saadeti-
mi ben onlara borçluyum.

Bu iki dostumdan birinin ismi Sâdi, ötekininki
Suat’týr. Son derece zengin olan Sâdi, bir insanýn,
baðýmsýz olarak yaþayabilmesine yetecek kadar bir
serveti yoksa, bu dünyada mesut yaþayamayacaðý
kanaatindedir. Suat ise insanlarýn yalnýz faziletleri
sayesinde mesut olacaðýný savunmaktadýr.

Kendilerinden iþittiðime göre bir gün bu iki ar-
kadaþ, bu konu üzerine tartýþýrlarken, Sâdi þu iddi-
ada bulunmuþ: Fakirler, ya fakir doðduklarý için fa-
kirdirler ya da zengin doðmuþ olsalar bile servetle-
rini israf edip tüketmiþler veya mallarý herhangi bir
felâketle ellerinden gitmiþtir. Velhasýl, demiþ, benim
fikrim þu: Bu adamlar fakirdirler; zira sefaletten
kurtulmak için sanatlarýný deðerlendirememiþler ve
bunun neticesinde büyük bir para biriktirmeye de
imkân bulamamýþlardýr. 

Suat þöyle cevap vermiþ:

–Benim fikrime göre bir fakir, bir yýðýn para el-
de etmeden de zengin olabilir. Bazen bir ilâhî ras-
lantý insana, büyük bir parayý iþleterek elde edeceði
servetten çok daha üstün bir servet kazandýrabilir.

Suat’ýn bu hükmünden birkaç gün sonra bu iki
dost, gezinirlerken benim mahallemden geçmiþler.
Ben bu mahallede ip, halat büküyor, urgancýlýk
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yapýyordum. Bu zanaatý babamdan öðrenmiþtim.
Ýki ahbap benim sattýðým mallarý ve kýyafetimi
görünce fakir olduðumu anlamýþlar. Yanýma gelip
ismimi sordular. Ben de:

–Ýsmim Hasan’dýr, dedim, fakat zanaatimden
dolayý herkes beni Hasan Habbal ismiyle tanýr, de-
dim.

Sâdi:

–Hasan, dedi, sahibini geçindiremeyecek hiçbir
zanaat yoktur. Eminim sen de kendi zanaatinden
rahatça yaþayabilecek kadar bir para kazanýyorsun.
Hatta nasýl olmuþ da bu iþe baþladýðýndan beri ge-
çimini daha iyi yoluna koymak için beþ on kuruþ bir
tarafa ayýramamýþsýn! Þaþýrdým doðrusu.

Ona þu cevabý verdim:

–Efendim, þunu bilin ki sabahtan akþama kadar
çalýþtýðým hâlde kendimi ve ailemi doyurabilecek
kadar ekmekle sebze parasýný ancak kazanabiliyo-
rum. Bir karým, beþ de çocuðum var. Çocuklarýmýn
hepsi de küçük. Onlarý beslemek ve giydirip kuþat-
mak lâzým. Hem bir ev ne kadar ufak olursa olsun
vazgeçilmeyecek bin türlü ihtiyacý vardýr. Böyle bir
durumda ailemi daha refah bir hayata kavuþturmak
için para biriktirmeme imkân var mýdýr? Rabbimi-
zin bize verdiðinden hoþnut olmamýz yeter. Hem
Allah mahrum olduðumuz þeyleri özlemekten bizi
korusun.

Sâdi:

Binbir Gece Masallarý-1 93





–Seni anlýyorum, fakat sana içinde iki yüz altýn
olan bir kese hediye edersem, bunu yerinde kulla-
nabilir misin? Bu para ile az zamanda, þehrin en
zengin urgancýlarý kadar sen de zengin olabilir mi-
sin?

Ýki ahbabýn benimle alay ettiklerini sanarak: 

–Hay hay, dedim; fakat cömert Sâdi, ciddî ko-
nuþtuðunu derhâl ispat etti. Beline sardýðý ku-
þaðýndan bir kese çýkardý:

–Al, iþte kese, dedi. Ýçinde tam iki yüz altýn var.
Dilerim Allah’tan sana lütfunu esirgemesin ve bu
parayý benim arzu ettiðim þekilde sana harcatsýn.
Þuna inan ki bu yanýmdaki dostum Suat da ben de
bu paranýn sana daha mesut bir hayat temin ettiði-
ni öðrenirsek çok memnun olacaðýz.

Öyle þaþýrýp kaldým ki dilim tutuldu ve yalnýz
cübbesinin eteðini öpmek için elimi uzatabildim.
Fakat o, elini çekerek uzaklaþtý ve arkadaþý ile bera-
ber yollarýna devam ettiler. Benim gibi fakirlerin
âdetidir, beþ on paramýz varsa sarýðýmýzýn içinde
saklarýz. Ben de öyle yaptým. Paralarýmý sarýðýmýn
içine koydum ve hemen eve gittim. Öyle tedbirli
davrandým ki ne karým ne de çocuklarým bir þeyin
farkýna vardýlar. Keseden on altýn çýkararak en ace-
le masraflar için bir yana ayýrdým, geri kalan parayý
da kavuðumu saran tülbentin kývrýmlarý arasýna
yerleþtirdim.

Daha o gün bir sürü masraf yaptým, bol miktarda
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yiyecek aldým, uzun zamandan beri evde et yüzü
görülmediðinden, kasaba gidip akþam yemeði için
et satýn aldým.

Eve dönerken eti elimde tutuyordum. Derken
aç bir çaylak etin üstüne saldýrdý. Gücüm yettiði
kadar pençesinden kurtarmaya çalýþtým, fakat bu
savaþ esnasýnda aksi gibi sarýðým yere düþtü. Çaylak
eti býraktý, sarýðýmýn üstüne atýldý ve alýp o kadar
yükseklere uçtu ki çok geçmeden gözden kayboldu.

Bu zararýn acýsý ile mahzun bir þekilde eve
döndüm. Üstelik bir de sarýk almak zorunda
kaldým. Bunun neticesinde keseden çýkardýðým on
altýnda yeni bir eksilme daha oldu. Þimdi elimde
kalan miktar, beslediðim ümitleri gerçekleþtirmeye
kâfi deðildi. Kýsacasý yine ayný duruma düþmüþtüm
ve fakirlikten kurtulmama imkân kalmamýþtý.

Aþaðý yukarý altý ay sonra yine o iki ahbapla
karþýlaþtým. Yine benim mahalleden geçiyorlardý.
Birdenbire akýllarýna ben gelmiþim. Kendilerine
baþýmdan geçenleri olduðu gibi anlattým.

Sâdi söylediklerime pek inanmadý ve iki yüz
altýný hiç faydasýz yere harcamakla beni suçladý. Fa-
kat Suat benim tarafýmý tuttu ve dostuna birkaç
çaylak hikâyesi anlattý. Bunun üzerine Sâdi koy-
nundan yine kesesini çýkarýp elime iki yüz altýn da-
ha saydý.

–Hasan, dedi, sana bu iki yüz altýný da baðýþla-
mak isterim, fakat bunlarý o kadar emin bir yerde
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saklayýn ki yine öncekiler gibi kaybetmek felâketi
baþýnýza gelmesin. 

Kendilerine bütün kalbimle teþekkür ettim.
Sonra gezintilerine devam etmek için yanýmdan
ayrýldýlar.

Onlar gittikten sonra iþime tekrar baþlamadým,
evime gittim. Karýmla çocuklarým evde deðillerdi.
On altýný bir yana ayýrdým, yüz doksan altýný da bir
bezle sarýp dört köþesinden düðümledim.

Þimdi mesele bu bezi emin bir yerde sakla-
maktý. Nihayet bunu, bir köþede duran içi saman
dolu bir toprak çömleðin içine koymaða karar ver-
dim. Karýmla çocuklarýmýn altýnlarý orada bulama-
yacaklarýný düþünmüþtüm. Çok geçmeden karým
eve döndü. Ben de iþimin baþýna döndüm.

Ben evde yokken karým, sokaktaki bir satýcýya
kil karþýlýðý bu çömleði vermiþ. Karým temizleyici
topraðý almýþ, satýcý da çömleði.

Eve döndüðümde bir an yorgunluðumu dinlen-
dirmek için oturdum. Derken tesadüf olarak çömle-
ði býrakmýþ olduðum tarafa þöyle bir baktým ki
çömlek yok. Heyecanla karýma sordum, o da bana
iyi bir iþ yaptýðýný sanarak satýcý ile pazarlýkta nasýl
uyuþtuklarýný anlattý.

–Vah zavallý kadýn, diye haykýrdým, bilmiyorsun
bize ne kadar fenalýk ettiðini! Bu yaptýðýn pazarlýk
ocaðýmýza incir aðacý dikti. Sen bu çömleði vermek-
le o adamý tam yüz doksan altýnla zengin ettin.
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Karým öyle üzüldü, öyle üzüldü ki sormayýn!
Fakat biz tevekküle alýþtýðýmýz için çok geçmeden
teselli bulduk. Ertesi gün sanki birkaç ay ara ile bu
kadar müthiþ ziyanlara uðrayan ben deðilmiþim gi-
bi rahat bir gönülle tekrar iþime baþladým.

Yalnýz beni düþündükçe üzen bir þey vardý. Ýki
yüz altýný nasýl kullandýðýmý sormaya gelince
Sâdi’ye ne cevap verecektim?

Ýki arkadaþ aþaðý yukarý bir yýl yanýma uðra-
madýlar. Nihayet bir gün iþimle meþgul olurken
uzaktan onlarýn geldiklerini gördüm ve sanki
görmemiþim gibi davrandým. Ancak yanýma yak-
laþýp selâm verince karþýlýksýz býrakamadým. Fakat
gözlerimi hemen indirdim ve uðradýðým son felâke-
ti ayrýntýsýyla anlattým. Sözlerime son verirken de
Sâdi’ye:

–Efendim, dedim, Allah’ýn hikmetine akýl sýr
ermez. Sizin beni zengin etmek için gösterdiðiniz
cömertlik demek ki Cenab-ý Hakk’ýn hoþuna git-
memiþ. Fakat þuna inanýn ki ben yine size karþý
gösterdiðiniz lütuftan dolayý minnettarým.

Sâdi cevap verdi:

–Sözünden þüphe etmiyorum, fakat artýk
kesemin dibine darý ekecek olan bir devamda da
inat edecek deðilim. Seni fakirlikten kurtarmak için
elimden çýkardýðým dört yüz altýna da yanmýyorum.
Ben bunu, hiçbir mükâfat beklemeden, yalnýz sana
bir iyilik olsun diye, Allah rýzasý için vermiþtim.
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Ve böyle dedikten sonra arkadaþýna dönerek:

–Suat, þimdi ispat et bakalým baþka çare var
mý? Artýk sen de Hasan’a ne verirsen ver, fayda et-
mez... Benim dört yüz altýnýmla ne kadar zengin
olabildiyse yine o kadar zengin olabilir! Ýþte benim
kanaatim budur.

Suat elinde bir kurþun parçasý tutmaktaydý. Bu-
nu Sâdi’ye göstererek cevap verdi:

–Biraz önce görmüþtün ya bu kurþun parçasýný
yerde bulmuþtum. Þimdi bunu Hasan’a vereceðim.
Bak ona ne kazandýracak.

Sâdi kahkahayý attý:

–Bir kurþun parçasý ha! Bu, Hasan için bir
mangýrdan fazla etmez. Bir mangýr ne iþine yarar
Hasan’ýn?

Suat kurþun parçasýný bana uzatarak:

–Býrak, dedi, Sâdi gülsün, sen hele þunu al. Bir
gün sana ne saadet getirirse bize anlatýrsýn.

Suat’ý ciddî konuþmuyor sandým, fakat yine te-
þekkür ederek kurþunu aldým ve kendisini hoþnut
etmek için kabullenmiþim gibi yaparak kemerimin
içine koydum.

O akþam yatmak için soyunurken, kurþun par-
çasý kemerimden düþerek yere yuvarlandý. Hemen
alýp ilk gözüme iliþen bir yere býraktým. Ayný gece
komþularýmdan bir balýkçý da aðlarýný yamalarken,
bir kurþun parçasýnýn eksik olduðunu görmüþ.
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Yerine koymak için bir baþka parça da yokmuþ.
Vakit geç, dükkânlar kapalý olduðundan gidip satýn
almasý da mümkün deðilmiþ. Bununla beraber hem
kendisinin hem ailesinin nafakasýný kazanmak için
ertesi sabah, gün doðmadan balýða çýkmaya mec-
burmuþ. Meseleyi karýsýna açmýþ ve: 

–Git komþulardan bir kurþun iste, demiþ.

Kadýn bir çok kapýdan boþ dönünce benim
kapýmý çalmýþ. Kapýyý açtým. Bana kocasýnýn
müþkül durumunu anlattý. Ben hemen Suat’ýn bana
verdiði kurþun parçasýný ona verdim. Balýkçýnýn
karýsý çok mutlu olmuþtu.

Karýma:

–Komþum, dedi bize o kadar büyük bir iyilik
ettiniz ki anlatamam. Size söz veriyorum kocamýn
aðlarýna ilk takýlacak olan balýklarý size getirece-
ðim.

Balýkçý aðlarýný hazýrlamýþ ve balýða çýkmýþ.
Aðýný ilk atýþta bir tek balýk çýkarabilmiþ, ama bir
dirsek boyundan daha uzun bir balýk. Balýkçýnýn
karýsý verdiði sözü tutarak sabah sabah bize bu
balýðý getirdi. Karým da bu balýðý görünce çok þaþýr-
mýþtý ve hemen içini temizlemeye koyuldu. Balýðýn
içini boþaltýrken bir elmas çýkarmýþ ve bunu temiz-
leyince cam sanmýþ.

Ben de eve gelince ondan fazla dikkat etmedim
ve balýktan çýkan bu þeyi oynasýnlar diye çocuklara
verdim.
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Ertesi gün bir kuyumcunun karýsý olan komþu-
muz bizim eve gelmiþ ve çocuklarýn elindeki cam
parçasýný görmüþ. Her cins taþlardan anlayan bu
komþumuz, bu elmasý uzun bir süre incelemiþ, fakat
gerçek deðeri hakkýnda hiçbir þey söylememiþ. Ni-
hayet:

–Ben de sizin gibi zannederim ki bu bir cam,
ama adî camdan daha güzel. Eðer satmak isterseniz
alýrým, demiþ.

Oyuncaklarýný vermek istemeyen çocuklar, an-
nelerine bunu satmamasý için yalvarmýþlar. Kadýn
da çocuklarýna peki demeye mecbur kalmýþ. Ku-
yumcu karýsý da çekilip gitmek zorunda kalmýþ ve
hemen kocasýnýn yanýna gelerek elmastan bahset-
miþ. Ýþte bunun üzerine kuyumcu, karýsýna benim
karýmla uyuþmaya gitmesini emretmiþ ve þöyle
söylemiþ: 

–Önce az miktarda bir para teklif edersin, daha
sonra satmak istemezlerse fiyat yükseltirsen ve so-
nunda ne fiyata olursa olsun pazarlýkta uyuþursun.

Kuyumcunun karýsý kocasýndan emri alýnca gel-
miþ, karýmla hususî olarak görüþmüþ ve eðer cam
parçasýný yirmi altýna býrakýrsa alacaðýný söylemiþ.

Karým böyle bir cam parçasý için bu kadar pa-
rayý çok bulmuþ, fakat bana sormadan da cevap ver-
mek istememiþ. Tam o esnada ben iþimden dön-
müþtüm. Teklifi bana bildirdi. Önce bir þey deme-
dim, çünkü Suat’ýn bana söylediðini hatýrlamýþtým.
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O, kurþun parçasýný verirken bu sayede zengin ola-
caðýmý bana katiyetle bildirmemiþ miydi?

Kuyumcunun karýsý sustuðumu görünce, teklif
ettiði parayý az bulduðuma ve bunun için cevap
vermediðime hükmetti:

–Komþum, dedi, elli altýn vereceðim. Þimdi
memnunsunuz ya?

Kadýnýn yirmi altýndan birdenbire elliye çýk-
týðýný görünce direttim ve bu paranýn satmak iste-
diðim fiyattan çok aþaðý olduðunu söyledim.

Kuyumcunun karýsý tekrar atýldý:

–Komþum, iþte size yüz lira teklif ediyorum. Bu
para çoktur. Hem kocamdan azar iþiteceðimi bili-
yorum.

Fiyatýn yeniden bu yükseliþi karþýsýnda, ona yüz
bin altýn istediðimi söyledim. Çünkü dedim, el-
masýn daha fazla deðeri olduðunu biliyorum; fakat
madem ki komþuyuz, hem kendisini hem kocasýný
memnun etmek için ancak bu fiyata razý olacaðým,
bundan bir kuruþ aþaðý inmeyeceðimi bildirdim. Bu
fiyatý kabul etmezlerse baþka kuyumcularýn bana
daha fazlasýný vereceðini de ilave ettim.

Kuyumcunun karýsý, benim bu kesin kararýmý
görünce, elmasýn baþka kuyumculara gitmemesi
için telâþla fiyatý yükselte yükselte elli bin altýna ka-
dar çýktý. Fakat ben yine reddettim.

–O hâlde hemen gidip kocama sorayým, dedi.
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Nihayet kuyumcu kendisi geldi ve büyük bir
hayranlýkla elmasý uzun uzun gözden geçirdi.

–Pekâlâ dedi, madem ki karým size elli bin altýn
teklif etmiþ, haydi ben yirmi bin daha arttýrayým da
memnun olun.

–Komþu, diye cevap verdim, karýnýz herhâlde
size yüz bin istediðimi söylemiþtir. Ya bu parayý ve-
rirsiniz ya elmas bende kalýr. Bunun ortasý yoktur.

Yine uzun uzun pazarlýða kalktý, ama sonunda
o fiyata razý oldu.

Böyle bir satýþla beni bu kadar zengin ettiði için
Allah’ýma nasýl hamd ve sena edeceðimi bilemiyor-
dum. Bu âciz kuluna ihsanda bulunmak için Suat’ý
vasýta kýlmýþtý. Suat’ýn nerede oturduðunu bilsey-
dim gidip ona teþekkür edecektim.

Þimdi böyle mühim bir parayý en iyi þekilde
nasýl kullanacaðýmý düþünmeye baþlamýþtým.

Þehirde benim zengin olmadan evvelki fakir
hâlimde yaþayan bir hayli urgancý vardý. Ertesi gün
bütün esnafý dolaþarak onlara para verdim. Hepsine
kendi ustalýklarýna ve vasýtalarýna göre benim için çe-
þit çeþit urgan iþleri sipariþ ettim. Sonra birçok yerde
dükkânlar kiraladým ve her birine toptan veya pera-
kende satýþ yapmak üzere birer memur oturttum.
Çok geçmeden bu akýllýca tedbirlerim sayesinde çok
büyük kârlar elde ettim ve iþte en nihayet, haþmet-
li halifemin bu gördükleri ailemle oturduðum evi
yaptýrdým.
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Eski zanaatimi ve küçük kulübemi terk ederek
bu saraya gelip yerleþtim. Derken Suat ile Sâdi, bir
gün beni hatýrlayývermiþler ve gidip þunu yokla-
yalým demiþler. Fakat gezintileri esnasýnda beni es-
ki iþimin baþýnda göremeyince þaþýrýp kalmýþlar. Sað
mýyým, ölü müyüm diye merak edip beni sormuþlar.
Sorduklarý adamýn þimdi büyük bir tüccar olduðu-
nu, artýk sadece Hasan ismini deðil, urgancý tüccar
Hasan mânasýna gelen Hoca Hasan Habbal adýný
taþýdýðýný ve ayný zamanda kendi ismi verilen bir so-
kakta saray gibi bir ev yaptýrdýðýný öðrenince büs-
bütün hayrete düþmüþler.

Halife Harun Reþid, Hoca Hasan’ýn hikâyesin-
den o kadar etkilenmiþ ki ancak susmasýndan sonra
bittiðinin farkýna varabilmiþ ve:

–Hoca Hasan, demiþ, çok zamandan beri bu
kadar harikulâde bir þey dinlememiþtim. Allah’ýn
lutfuna hayran kaldým, ne akla sýðmaz yollardan
seni mesut etmiþ. Hem sana þunu da söyleyeyim
de memnun ol. Seni zengin eden  o elmasý, o ku-
yumcu bana getirip sattý. Bu hikâyeyi hazine-
darýma da anlat, tâ ki bunu yazdýrýp kitap etsin ve
elmasla beraber saklasýn.

Bu sözleri söyledikten sonra, Halife, Hoca Ha-
san’a gitmesi için izin vermiþ.



ALAADDÝN VE SÝHÝRLÝ
LÂMBASI

Geçmiþ zamanda bir Çin padiþahýnýn baþken-
tinde, karýsý ile oðlunun nafakasýný güçlükle kaza-
nan Mustafa adlý bir terzi varmýþ. Bu terzinin
Alâaddin adýndaki oðlu iyi terbiye ile büyütülmedi-
ði için babasý ile annesine daima itaatsizlik edermiþ.
Öyle ki biraz büyüyünce bu çocuðu evde hiç tuta-
maz olmuþlar. Bütün gün sokaklarda  serserilerle
oynar dururmuþ.

Bir zanaat edineceði yaþa gelince, babasý onu
dükkânýna almýþ ve iðne iplik kullanmasýný öðret-
meye çalýþmýþ. Fakat kendisi daha arkasýný döner
dönmez, Alâaddin sývýþýp gidiyor, bütün gün eve
dönmüyormuþ. 

Ceza falan da kâr etmiyor, bir türlü ýslah olmu-
yormuþ. Kýsacasý  Alâaddin annesini ve babasýný çok
üzüyor ve onlarý çok uðraþtýrýyormuþ. Nihayet ba-
basý çaresiz kaldýðýndan onu baþý boþ býrakmak zo-
runda kalmýþ. Býrakmýþ ama bu duruma da çok
üzülmüþ, kederinden þifa bulmaz bir hastalýða
düþmüþ. Birkaç ay içinde de zavallý adam ölüp git-
miþ.
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Artýk azarlanmaktan da kurtulan Alâaddin, ile-
ride ne olacaðýný hiç umursamadan, on beþ yaþýna
kadar, vermiþ kendini büsbütün eðlenceye. Nerde
akþam orda sabah baþýboþ yaþayýp gidiyormuþ. Ýþte
böyle keyifle yaþayýp giderken bir gün, bir sürü ser-
seri ile meydanda oynadýðý esnada, yoldan geçen bir
adam ona bakmak için durmuþ.

Bu yabancý, yabana atýlmaz bir büyücüymüþ.
Bir tasarýsý varmýþ ve buraya da bu tasarýsýný gerçek-
leþtirmek için gelmiþ.

Maksadýna ermek için mutlak surette lüzum
gördüðü iþaretlerin hepsini Alâaddin’in çehresinde
fark etmiþ. Hangi ailedendir, ne gibi âdet ve eðilim-
leri vardýr, bunlarý onu tanýyan birilerine sormuþ ve
bütün öðrenmek istediklerini böylece öðrendikten
sonra delikanlýya yaklaþýp onu bir kenara çekmiþ:

–Oðlum, demiþ, senin babanýn adý terzi Musta-
fa idi deðil mi?

Alâaddin:

–Evet efendim, diye cevap vermiþ, fakat öleli
çok oluyor.

Bu söz üzerine Afrikalý büyücü, Alâaddin’in
boynuna sarýlmýþ ve gözlerinden yaþlar akýtarak
onu birçok defalar öpmüþ.

–Ah oðlum! Ben senin amcaným, diye haykýr-
mýþ. Baban benim kardeþimdi. Ben senelerden be-
ri seyahatte idim. Þimdi onu tekrar görmek üzere
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buraya gelir gelmez bana ölümünü haber veriyor-
sun. Fakat senin yüzünde onun yüzünün hatlarýný
görmekle biraz teselli buldum ve sana hitap etmek-
le aldanmadýðýmý anladým. Haydi git annene benim
tarafýmdan bu parayý götür ve yarýn kendisini
görmeye geleceðimi söyle.

Büyücü böyle konuþtuktan sonra kendi kendi-
liðinden yeðeni yaptýðý Alâaddin’den ayrýlmýþ.
Alâaddin de doðruca annesine koþmuþ ve bu garip
görüþmeyi ona haber vermiþ. Kadýncaðýz þaþýrýp
kalmýþ.

Bununla beraber büyücünün gönderdiði parayý
görünce þüpheleri daðýlmýþ. Misafirini þerefle
karþýlamak için bu parayý harcamýþ. Ertesi akþam
kararlaþtýrýlan saatte kapý çalýnmýþ. Alâaddin kapýyý
açmýþ ve elleri içecekler, çeþitli meyvelerle dolu ola-
rak içeriye giren Afrikalý’yý tanýmýþ.

Annesi ile Afrikalý arasýnda bir sohbet baþlamýþ.
Kadýncaðýz Alâaddin’den dert yanmaya baþlamýþ: 

–Alâaddin aylaðýn biridir, demiþ. Ýþsiz güçsüz
dolaþmaktan ve çocuklarla oynamaktan baþka bir
þey yapmaz. Bununla beraber babasýnýn hiçbir gelir
býrakmadýðýný da biliyor. Ekmeðimizi kazanmak
için benim bütün gün yün ördüðümü de görüyor,
fakat bana yardým için hiçbir þey yapmýyor. Bunun
için ben de ne yapacaðýmý þaþýrdým. Sonunda kendi-
sini kapý dýþarý edeceðim galiba, demiþ.

Afrikalý, delikanlýyý lâyýk olduðu üzere azarladýktan
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sonra, kendisiyle meþgul olmayý ve onu iyi bir tüccar
yapmayý üzerine almýþ. Gerçekten ertesi gün de
sözünü tutarak Alâaddin’i kendi parasýyla giydirip
kuþatmýþ ve onu, ticaretle ilgilendirmek ve bazý
mühim tüccarlarla tanýþtýrmak için bütün þehirde
dükkân dükkân dolaþtýrmýþ. Fakat ertesi gün cuma
olduðu için ve o günün hürmetine bütün dükkan-
lar kapalý bulunduðundan, Alâaddin’e iþlerini erte-
si güne býrakmayý teklif etmiþ. Ancak bu tatilden
istifade ederek þehrin civarýný gezip dolaþalým de-
miþ. Alâaddin de bu teklifi memnunlukla kabul et-
miþ.

Hasýlý bütün þehri dolaþtýktan sonra, þehrin
kapýlarýndan çýkmýþlar ve iki yaný aðaçlýklý büyük
bir yoldan geçerek bu yolun sonundaki þahane sa-
raylarýn önüne varmýþlar. Bu saraylarýn etrafý, giril-
mesi serbest olan çok güzel bahçelerle süslü imiþ.
Bu suretle bir saraydan ötekine geçerek, biraz son-
ra, kýrlarýn ortasýna çýkmýþlar. Büyücü, Alâaddin’i
daha uzaklara götürmeyi teklif etmiþ. O da bu tek-
lifi kolayca kabul etmiþ ve büyücü onu daha uzak-
lara götürmüþ. Yolda daha az caný sýkýlsýn ve yor-
gunluðunu daha az hissetsin diye ona eðlenceli
hikâyeler anlatmýþ.

Nihayet çok dar bir vadi ile ayrýlmýþ olan iki
dað arasýna girmiþler. Ýþte Afrikalý’nýn, Alâaddin’i
getirdiði bu yer, kendisini tâ Çin’den buraya kadar
getiren büyük tasarýsýný gerçekleþtireceði yermiþ.
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Alâaddin’e:

–Daha uzaða gitmeyeceðiz, demiþ, sana bura-
da, bütün ölümlülerin meçhulü olan harikulâde
þeyler göstereceðim. Fakat önce büyük bir ateþ ya-
kalým.

Burada pekçok çalýlýk varmýþ. Alâaddin hemen
bu çalýlardan toplayýp bir yere yýðmýþ, büyücü de
ateþlemiþ. Yýðýn alevlenir alevlenmez, büyücü elin-
de hazýr tuttuðu bir büyülü kokuyu hemen içerisi-
ne fýrlatmýþ. Havaya çok kalýn bir duman yüksel-
miþ. Büyücü bu dumaný Alâaddin’in hiçbir þey an-
lamadýðý bir takým sihirli sözler söyleyerek saða so-
la savurmuþ.

Toprak biraz  açýlmýþ ve içinden, ortasýnda
mühürlü tunç bir halka ile yatay þekilde konulmuþ
geniþ bir kapak taþý meydana çýkmýþ. Alâaddin
bütün bu gördüklerinden korkarak, kaçmak üzere
bir hareket yapmýþ. Fakat Alâaddin bu sýr için ge-
rekli olduðundan büyücü onu yakalamýþ ve suratýna
müthiþ bir tokat atýp yere yýkarak gazapla homur-
danmýþ.

Zavallý Alâaddin titreye titreye:

–Amcacýðým, diye haykýrmýþ, ne suç iþledim ki
bana bu kadar þiddetli bir tokat attýnýz?

Büyücü cevap olarak:

–Bence sebebi var, demiþ. Senden tek istediðim
sana bahþedeceðim büyük menfaatlere lâyýk olman
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için bana tam itaat etmendir. Þunu bil ki þu
gördüðün taþýn altýnda sana tahsis edilen ve seni bir
gün dünyanýn en büyük hükümdarlarýndan biri ya-
pacak olan bir hazine saklýdýr.

Bu o kadar gerçektir ki senden baþka hiç kimse
bu taþa ne dokunabilir, ne de kaldýrýp altýna girebi-
lir. Senden baþka herkese yasaktýr bu. Hatta bana
bile yasaktýr. Ne bu taþa elimi sürebilirim, ne de
açýldýðý zaman altýndaki hazinenin yanýna yaklaþa-
bilirim. Bu da demek oluyor ki benim söyledikleri-
mi harfi harfine yerine getirmen lâzýmdýr. Mesele-
nin benim olduðu kadar senin için de pek büyük bir
ehemmiyeti vardýr.

Alâaddin:

–Emredin, emrinize itaate etmeye hazýrým.

Büyücü onu öperek:

–Sözümü dinlediðine memnun oldum oðlum,
demiþ. Gel, yaklaþ, þu halkayý tut da taþý kaldýr, de-
miþ.

Alâaddin:

–Fakat amcacýðým, demiþ, benim bunu
kaldýrmaya gücüm yetmez; bana yardým etmeniz
gerekir.

Afrikalý büyücü:

–Hayýr, demiþ, benim yardýmým olmadan yap-
malýsýn bunu. Eðer ben sana yardým edersem ikimiz
de bir þey yapamayýz. Taþý tek baþýna kaldýrman
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lâzýmdýr. Yalnýz halkayý tutunca babanýn ve
büyükbabanýn adýný söyle, sonra çek. Göreceksin ki
taþ hemen zahmetsizce kalkacaktýr.

Alâaddin, büyücünün dediðini yapmýþ; taþý ko-
laylýkla kaldýrýp kenara atmýþ. Ortaya üç dört ayak
derinliðinde bir delik çýkmýþ. Bu deliðin altýnda da-
ha aþaðýlara inmek için küçük bir kapý ile basamak-
lar varmýþ.

O zaman Afrikalý büyücü:

Oðlum, demiþ, þimdi söyleyeceklerimi aklýnda
iyi tut. Bu bodrumdan aþaðý in, basamaklarýn en so-
nuna varýnca küçük bir kapý göreceksin, bu kapý se-
ni üç divanhaneye bölünen üstü kubbeli bir mahze-
ne götürür. 

Bu divanhanelerden her birinin saðýnda ve so-
lunda, tekne büyüklüðünde, içleri altýn ve gümüþle
dolu dört büyük kâse göreceksin. Ýlk divanhaneye
girmeden evvel eteðini topla ve sýký sýký beline sar.
Ýçeriye girince hiç durmadan ikinci divanhaneye,
oradan da üçüncüye geç. 

Her þeyden evvel duvarlara yaklaþmaktan ve
eteðinle dokunmaktan sakýn, yoksa derhâl ölürsün.
Üçüncü divanhanenin sonunda seni, meyvelerle do-
lu güzel aðaçlarýn olduðu bir bahçenin giriþine
götürecek olan bir kapý vardýr. Bahçeye gir ve bah-
çedeki yoldan dosdoðru yürü git. Bu yol seni elli
basamaklý bir merdivene götürür ki bu merdiven-
den bir tahta boþa çýkýlmaktadýr. 
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Oraya çýkýnca bir oyuk göreceksin, oyuðun
içinde de yanan bir lâmba. Lâmbayý al, söndür, fiti-
lini atýp yaðýný döktükten sonra da cübbenin köþe-
sine sýkýþtýr ve bana getir. Eðer bahçedeki yemiþlere
imrenirsen istediðin kadar toplayabilirsin, bu sana
yasak deðildir.

Büyücü bu sözlerini bitirdikten sonra par-
maðýndaki yüzüðü çýkarýp Alâaddin’in parmak-
larýndan birine takmýþ ve ona bunun, yolda baþýna
gelebilecek her türlü fenalýða karþý kendisini koru-
yacak bir týlsým olduðunu söylemiþ. Nihayet:

–Haydi oðlum, cesaretini topla ve aþaðýya in.
Ýkimiz de bütün ömrümüzce zengin olacaðýz inan
bana, demiþ.

Alâaddin yavaþça bodruma atlayýp aþaðý basa-
maklara kadar inmiþ. Divanhaneleri bulmuþ ve
cübbesini beline sýkýþtýrýp gayet dikkatli bir þekilde
içeriye dalmýþ. Durmadan bahçeden geçmiþ, tahta
boþa çýkmýþ, kovukta yanan lâmbayý almýþ, yaðý
döküp fitili atmýþ ve lâmbayý cübbesinin bir ke-
narýna sokmuþ. Sonra tahta boþtan inmiþ ve bahçe-
den geçerek evvelce gözlerine þöyle bir çarpmýþ olan
meyveleri tetkik etmek için biraz durmuþ. 

Her aðaçtan baþka baþka renkte meyveler
sarkýyormuþ. Bunlarýn beyazlarý, parlaklarý, billûr
gibi þeffaflarý, kýrmýzýlarý, yeþilleri, menekþe rengin-
dekileri ve daha pekçok renkleri varmýþ.  Beyazlar,
incilermiþ. Parlaklarla þeffaflar elmaslarmýþ.
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Kýrmýzýlar yakutlar, yeþiller zümrütlermiþ. Maviler
firuzelerle safirlermiþ. Menekþe rengindekiler cebel-
lokum yakutlarý imiþ. Hepsi fevkalâde iri ve
mükemmelmiþ. 

Alâaddin, bu meyvelerin renkli camlardan baþ-
ka bir þey olmadýklarýný ve hiçbir deðer taþýmadýk-
larýný sanmýþ. Bununla beraber parýltýlarýna bayýla-
rak her renkten birçok meyve toplamýþ ve bunlarýn
bir kýsmýný ceplerine, bir kýsmýný da büyücünün he-
diye ettiði iki kesenin içine doldurmuþ.

Böylece ne kadar kýymetli servet yüklendiðinin
farkýnda olmaksýzýn, acele ile üç divanhanenin yo-
lunu tutmuþ ve önceki gibi bu divanhaneleri dik-
katle geçerek girdiði yerden tekrar yukarýya çýkmýþ
ve Afrikalý büyücünün kendisini beklemekte oldu-
ðu bodrumun giriþinde görünmüþ. Ona:

–Amcacýðým, rica ederim, yukarýya çýkmama
yardým etmek için bana elinizi verin, demiþ.

Afrikalý büyücü:

–Hayýr, diye cevap vermiþ, önce sen bana lâm-
bayý ver. Çýkarken düþebilir ya da seni rahatsýz ede-
bilir.

Alâaddin:

–Kusura bakma amcacýðým, beni hiç de ra-
hatsýz etmez, ayrýca da düþmez, demiþ. Çýkýnca ve-
ririm onu size.

Büyücü, Alâaddin’i bodrumdan çekip çýkarmadan
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evvel lâmbanýn kendi eline verilmesinde ýsrar edip
durmuþ. Alâaddin de bodrumdan çýkmadan lâm-
bayý vermemekte inat etmiþ.

Bunun üzerine Afrikalý büyücü, gencin inadýný
yenemeyince müthiþ bir gazaba tutulmuþ.
Yanýndan eksik etmediði rayihadan bir parçacýk
ateþe döküp de sihirli sözleri söyler söylemez, bod-
rumun giriþini týkamaya yarayan taþ kapak kendili-
ðinden gelip yerine oturuvermiþ. Üstünü de eskisi
gibi topraklar örtmüþ.

Büyücünün gazabý boþuna deðilmiþ. Daha
memleketinden yola çýkmadan önce, büyü yapa ya-
pa þunu keþfetmiþ. Bu yerde bir hazine gömülüdür,
hârikulâde bir lâmbadýr bu. Bu lâmba kimin eline
geçerse, onu dünyanýn bütün hükümdarlarýndan
daha kuvvetli kýlacak bir týlsýma sahip olur. 

Ýþte bunun için uzun ve meþakkatli bir yolcu-
luktan sonra, bu hazineye en yakýn olan bu þehre
gelmiþ. Lâmba hiç þüphesiz öðrendiði yerdeymiþ.
Ancak bunu kendi eliyle almasý yasakmýþ, hatta
lâmbanýn bulunduðu yer altýna girmeye de izinli
deðilmiþ. Bu sebepten bu iþi yapabilecek beceriye
sahip görünen Alâaddin’e müracaat etmiþ. Esasen
lâmbayý ele geçirmiþ olsaydý, hasisliði ve kötülüðü
yüzünden ortada bir þahit býrakmamak için zavallý
genci yine topraklarýn altýna gömerek feda edecek-
miþ.

Hesabýnda öyle bir yanýlmýþ ki...
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Artýk bütün ümitlerinin suya düþtüðünü gören
Afrikalý büyücüye memleketine dönmekten baþka
çare kalmamýþ.  O da öyle yapmýþ. Ama giderken
þehre hiç uðramamýþ. Çünkü Alâaddin’le beraber
þehrin kapýsýndan çýktýðýný gören bazý kimseler var-
mýþ. Bunun için þehirden geçerken yalnýz
döndüðünü görmelerinden korkuyormuþ.

Büyücü, Alâaddin’in tamamen unutulacaðýný
düþünmüþ, fakat hesabý yine yanlýþ çýkmýþ. Çünkü
onun parmaðýna taktýðý yüzüðü gözden kaçýrmýþ ve
bu yüzüðün delikanlýnýn kurtulmasýna yarayacaðýný
unutmuþ.

Diðer tarafta Alâaddin iki gün yemeden içme-
den bodrumda kalmýþ, nihayet üçüncü gün ölüm-
den kurtulamayacaðýný düþünerek dua için ellerini
kaldýracak olmuþ. Bu anda üzüntüsünden elleri bir-
birine çarpmýþ ve bir eli Afrikalýnýn ona verdiði
yüzüðe sürtünmüþ. Bu yüzüðe dokunur dokunmaz,
koskoca suratlý ve korkunç gözlü bir cin topraktan
çýkar gibi fýrlayýp önünde dikilivermiþ ve kafasý tâ
kubbeye kadar yükseldikten sonra Alâaddin’e hitap
etmiþ. Demiþ ki:

–Ne istiyorsun? Ýþte geldim, emret, ben senin
kölenim. Ben de, bu yüzüðe hizmet eden  bütün
cinler de bunu parmaðýnda taþýyanýn kölesiyiz.

Alâaddin karþýsýna dikilen bu cinin önünde so-
ðukkanlýlýðýný muhafaza ederek tereddütsüz cevap
vermiþ:
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–Kim olursan ol, gücün varsa beni bu yerden
çýkar.

Daha bu sözü söyler söylemez, toprak açýlmýþ
ve kendini dýþarýda, büyücünün getirdiði yerde bul-
muþ.

Ancak yol boyunca sürüne sürüne evine döne-
bilmeye gücü yetebilmiþ. Onu ölmüþ sanan annesi
sevinçle karþýlamýþ ve Allah ne verdi ise yesin diye
önüne koymuþ. 

Alâaddin karnýný iyice doyurduktan sonra
baþýndan geçenlerin hepsini bir bir annesine an-
latmýþ. Sözlerini ispat etmek için de elindeki hârika
lâmbayý ve yer altý bahçesinden topladýðý renk renk
meyveleri göstermiþ. Anasý bu fevkalâde kýymetli
taþlara sadece bakmakla yetinmiþ ve hiç umursa-
mamýþ, çünkü kendisinin de bunlar hakkýnda oð-
lundan fazla bir bilgisi yokmuþ. 

Nihayet Alâaddin bu taþlarý üstünde oturduðu
sedirin yastýklarýndan birinin arkasýna atmýþ. Sonra
anasý, oðluna tekrar kavuþtuðu için Rabbine þükre-
derek Alâaddin’i yatýrmýþ. Üç gündür hiç rahat
yüzü görmemiþ olan Alâaddin, bütün bir gece derin
bir uykuya dalmýþ ve ertesi gün pek geç uyanabil-
miþ. Hemen kalkmýþ ve annesine ilk sözü: 

–Çok acýktým, demek olmuþ.

Annesi:

–Ah oðlum, þimdi sana verecek yalnýz bir dilim
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ekmeðim kaldý. Hele biraz sabret, dün ördüðüm
yünleri satayým da öðle yemeðimiz için bir þeyler
alýrým, demiþ.

Alâaddin:

–Hele sen yünlerini bir baþka zamana býrak da
bana þu dün verdiðim lâmbayý getir, demiþ. Belki
onu iyi bir fiyata satarým. Bunun üzerine Alâad-
din’in anasý daha fazla parlatmak için lâmbayý sil-
meðe kalkmýþ, fakat ince kumu lâmbaya sürmesi ile
müthiþ derecede çirkin ve dev yapýlý bir cinin
önünde belirmesi bir olmuþ ve kadýna gürleyen bir
sesle:

–Ne istiyorsun? Ýþte emrine hazýrým, hem senin
hem lâmbayý elinde tutacak daha kimler varsa hep-
sinin kölesiyim, demiþ. Haydi buyur buyuracaðýný;
hem bana hem lâmbanýn kölesi olan bütün cinlere.

Kadýn bu görünüþ karþýsýnda dehþetten
bayýlmýþ, fakat Alâaddin hemen onun elinden lâm-
bayý kapmýþ ve sert bir sesle onun yerine cevap ver-
miþ:

–Karným aç, bana yiyecek getir!

Cin kaybolmuþ ve bir lâhza sonra, kocaman bir
sini içinde aðzýna kadar nefis yemekler dolu on iki
gümüþ sahan, kar gibi beyaz, altý büyük ekmek ve
çeþit çeþit meyvelerle gelmiþ. Hepsini sedirin
üstüne koyup hemen kaybolmuþ. Alâaddin çarça-
buk annesinin yüzüne su serperek onu ayýltmýþ.
Kadýn bir taraftan yemeklerin buram buram tüten
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lâtif kokularýný koklayarak, bir taraftan bu zengin
sofra takýmlarýna bakarak hayretler içinde kalmýþ.
Her ne ise ömürlerinde böyle bir sofraya hiç kon-
madýklarý için büyük bir iþtahla yiyip içip karýn-
larýný doyurmuþlar. O zaman Alâaddin annesine bu
harika olaylarýn sebebini anlatmýþ.

Kadýn:

–Nasýl, diye haykýrmýþ, demek o korkunç ha-
yalet bu lâmbadan çýkýyor ha! O hâlde ben bir da-
ha elimi buna dokundurmam. Korkudan ölmeye
hiç niyetim yok, demiþ.

Alâaddin:

–Anneciðim, müsaadenle sana þunu söyleyeyim
ki bize bu kadar faydasý dokunacak olan bir lâmbayý
ben dünyada satamam. Býrak bize yedirip içirmek-
te devam etsin. 

Yalnýz madem ki sen cinlerden bu kadar korku-
yorsun, o hâlde ben bunu iyi bir yere saklayayým da
ihtiyacýmýz olduðu zaman meydana çýkarayým.
Hem þu parmaðýmda gördüðün halkaya gelince, bil
ki bunun da ayrý bir sýrrý var. Bu sebepten bunu hep
parmaðýmda taþýmam lâzým sanýrým. Kim bilir be-
nim baþýma baþka musibetler de gelebilir, bu vesi-
leyle kurtulurum belki.

Annesi:

–Sen nasýl istersen öyle yap, fakat benim
cinlerle iþim yok, demiþ.
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Ertesi akþam cinin getirdiði nefis yemeklerden
hiçbir þey kalmamýþ. Daha ertesi gün de Alâaddin,
tekrar aç kalmak istemeyerek gümüþ sahanlarý
cübbesinin altýna sokup erkenden satmaya gitmiþ.
Yolda rastladýðý bir tüccar bunlarý satýn almaya razý
olmuþ ve Alâaddin’in avucuna yirmi altýn saymýþ.
Hâlbuki bu para bunlarýn deðerinin ancak yüzde
biri imiþ. Fakat Alâaddin çok sýkýntýda olduðundan,
gelecek sefere daha kârlý bir satýþ yapmak üzere
þimdilik bu para ile yetinmiþ.

Altýnlarý harcayýp tüketinceye kadar günlük ih-
tiyaçlarýný temin etmiþler. Fakat sonunda hiç para-
larý kalmayýnca Alâaddin, annesi yokken tekrar
lâmbaya baþvurmuþ. Biraz sonra annesi eve dönüp
de sofrayý ve yemek dolabýný donanmýþ görünce da-
ha öncekinden daha az hayrete düþmemiþ.

Ýki gün sonra yine evde ne ekmek, ne yiyecek,
ne de satýn alacak para kaldýðýndan Alâaddin,
gümüþ takýmlarýný alýp namuslu olarak tanýnan bir
kuyumcuya gitmiþ.

Kuyumcu terazisini almýþ, her sahaný tartmýþ ve
gerçek deðerini Alâadin’e söyleyince hepsi için ona
iki bin altýn ödemiþ. Alâaddin, namusluluðundan
ve kendisine verdiði kýymetli nasihatlerden dolayý
ona çok çok teþekkür etmiþ. Bundan sonra hem
tepsiyi hem de diðer sahanlarý satmak için ondan
baþkasýna gitmemiþ ve her seferinde aðýrlýklarýna
göre gerçek deðerinden parasýný almýþ.
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Alâaddin ve annesi bu þekilde lâmbalarý saye-
sinde bitmez tükenmez bir gelir kaynaðý elde etmiþ-
ler, ama bir taraftan da har vurup harman savur-
muþlar. Sadece kendilerine ne lâzýmsa onu temin et-
mekle yetinmiþler. Bu arada Alâaddin kötü huy-
larýndan vazgeçmiþ. Artýk yalnýz kibar kimseler ve
zengin tüccarlarla görüþür olmuþ. 

Kuyumcularýn dükkânlarýnda her çeþit mücev-
herlerin alýnýp satýldýðýný göre göre çok geçmeden
anlamýþ ki yer altý bahçesinde toplamýþ olduðu þef-
faf meyveler kýymet biçilmez birer hazine deðerin-
de taþlardýr. Fakat bundan hiç kimseye, hatta anne-
sine bile bahsetmemek gerektiðini düþünmüþ.
Böyle tedbirli davranarak ileride en büyük servete
konmuþ.

Bir gün þehrin bir mahallesinden geçerken bir
tellâlýn yüksek sesle baðýrdýðýný duymuþ. Tellâl pa-
diþahýn þu emrini bildiriyormuþ: 

Dükkânlar kapansýn, herkes evine çekilsin,
çünkü padiþahýn kýzý olan Bedrülbedr Sultan þehrin
ucundaki bir dere kenarýnda gezintiye çýkacaktýr.
Oradan dönünceye kadar sokaklarda kimseler ol-
mayacaktýr.

Alâaddin bunu iþitince pek merak etmiþ ve
dükkânlar kapanýp herkes evlerine çekilirken ken-
disi, her tehlikeyi göze alarak sultanýn yolu
üstündeki boþ bir kulübenin içine saklanmýþ ve
kapýnýn deliðinden dýþarýsýný gözetlemeye baþlamýþ.
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Çok geçmeden sultan hanýmýn alayý görünmüþ.
En baþta bir tahtýravan üstünde kendisi ve ar-
kasýnda bütün halayýklarý ile haremaðalarý.

Bunlar tam kulübenin önünden geçerlerken
Alâaddin, bir aralýk hava almak için yüzündeki pe-
çesini kaldýrýp hemen yine kapayan sultaný görünce
güzelliðinin karþýsýnda hayran kalmýþ.

Nihayet aradan epeyce bir zaman geçmiþ, sul-
tan haným yine maiyeti ile ve ayný ihtiþamla dön-
müþ. Bir müddet sonra da tellâl yine baðýrarak her-
kesin sokaða çýkmakta serbest olduðunu haber ver-
miþ. Bunun üzerine Alâaddin kulübeden çýkarak
güzel sultanýn hayali ile evine dönmüþ.

Eve dönünce heyecanýný gizleyememiþ. Annesi
bunun farkýna varmýþ ve sebebini sorarak oðlunu
sýkýþtýrmýþ. Fakat Alâaddin ona hiç cevap vermemiþ.
Zihninde hep Bedrülbedr’in hayalini canlandýrarak
düþünceli düþünceli durmuþ. Ancak ertesi gün an-
latmaya karar verebilmiþ:

–Anneciðim, dün güzelliðinin bütün parlaklýðý
ile padiþahýmýzýn kýzýný gördüm, can ve gönülden
âþýk oldum. Eðer onu bundan sonra hep göremez-
sem yaþayamam, ölürüm. Sakýn söyleyeceklerime
þaþma ama ben kararýmý verdim, kýzý padiþahtan is-
teyeceðim.

Kadýn bir kahkaha atarak:

–Aman oðlum, demiþ, ne düþünüyorsun?
Bana bu sözü söylediðine göre aklýný kaybetmiþ
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olmalýsýn, hiç olur mu öyle þey.

Kadýncaðýz tatlý dille oðlunu bu sevdadan vaz-
geçirmeye çalýþmýþ, fakat beyhude! Ne söyledi ise
Alâaddin’in inadýný yenememiþ. Nihayet kadýn
böyle bir evlenme isteðinin ancak çok þahane bir
hediye ile olabileceðini söyleyince Alâaddin, sedirin
arkasýna sakladýðý mücevherleri göstermiþ ve bun-
larý faðfurdan bir kâse içine koymuþ. Bunlarýn
parýltýsý annesinin gözlerini öyle bir kamaþtýrmýþ ki
derhâl ne deðer taþýdýklarýný anlamýþ.

–Anne, demiþ ona, artýk kendisine takdim ede-
cek bir hediyem yok bahanesiyle padiþahýn huzuru-
na çýkmayý reddedemezsin. Al iþte bunu. Bu hediye
sayesinde hoþça karþýlanacaðýný sanýyorum.

Artýk bunun üzerine bir þey söyleyecek söz bu-
lamayan kadýn, oðlunun istediðini yapmýþ. Faðfur
kâseyi alýp beyaz bir beze sararak kolayca götürmek
için dört köþesini düðümlemiþ. Sonra Alâaddin se-
vinç içinde saraya gitmek üzere yola çýkmýþ. Sarayýn
kapýsýna vardýðý zaman, baþvezirle diðer vezirler ve
saray nedimleri daha önce içeriye girmiþler. Kala-
balýk bir halk, padiþahýn huzurunda dilek ve
þikâyetlerini arz etmek için bekliyorlarmýþ. Alâad-
din’in annesi de divan odasýna kadar onlarýn pe-
þine takýlmýþ. Verdikleri dilekçelerin sýrasýna
göre davacýlar birer birer çaðýrýlmýþlar, dertlerini
anlatmýþlar ve hükümleri verildikten sonra her biri
divanhanenin kenarýna çekilmiþ.
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Zavallý ihtiyar kadýn boynunu büküp herkesten
sonra huzura çýkmayý beklemiþ. Fakat sýrasý gelince,
yerinden kalkmaya cesaret edememiþ. 

Baþvezir tahtýn önünde artýk kimseyi göreme-
yince divaný daðýtmaða hazýrlanmýþ. Fakat Alâad-
din’in annesi daha içeriye girer girmez padiþahýn
dikkatini çekmiþ. Kadýnýn çekingenliðini anlamýþ
ve bu alçak gönüllülüðü ile uzun sabrý  onun ilgisi-
ni çekmiþ. Hemen mübaþirbaþýya  bir iþaret etmiþ.
O da Alâaddin’in annesine gelerek padiþahýn kendi-
sini beklediðini söylemiþ. Kadýn padiþahýn yanýna
yaklaþanlarýn yaptýklarý gibi padiþahý selâmlamýþ.

Padiþah, pek yumuþak bir sesle:

–Evet hatuncuk, demiþ, buraya niçin geldinizse
anlatýn bana.

Kadýn titreyerek:

–Ey bütün dünyadaki padiþahlarýn en yücesi,
demiþ. Þevketlimden dileyeceðim þey için cüretimi
af buyurmalarýný dilerim. Bu, öyle dünyada iþitil-
memiþ bir þey ki padiþahýma anlatmakta utanç ve
korku duyuyorum.

Padiþah, kadýnýn dileðini açýkça ve tam bir
hürriyetle arz edebilmesi için herkesin huzurdan
çýkmasýný ve baþveziri ile kendisini yalnýz býrakma-
larýný emir buyurmuþ. O zaman Alâaddin’in annesi
padiþaha, oðlunun Bedrülbedr Sultaný nasýl
gördüðünü, talihinin bir cilvesiyle nasýl o anda þid-
detle âþýk olduðunu, annesine ne söylediðini ve ne
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istediðini bir bir anlatmýþ. Daha sonrada onu bu
ateþli sevdadan nasýl vazgeçirmeye çalýþtýðýný,
bütün sebepleri ortaya sürerek nasýl itirazlar ettiði-
ni anlatmýþ.

Padiþah hiçbir öfke ya da gücenme belirtisi
göstermeden ve hatta evlenme isteðini bile alaya al-
madan, bu sözleri gayet iyi kalplilikle dinlemiþ. Fa-
kat bu saf kadýncaðýza cevabýný vermeden, elinde
getirmiþ olduðu bezin içinde ne olduðunu sormuþ. 

Kadýn, derhâl tahtýn dibine gelmiþ ve kâseyi
padiþaha takdim etmiþ. Padiþah böyle sonsuz bir
saygý ile bu ihtiyar ve fakir kadýnýn kendisine uzat-
týðý bu hazineyi görünce hayretinden dilsiz kalmýþ.

Nihayet baþvezire:

–Böyle bir hediye için ne düþünürsün, demiþ.
Sultan kýzýma lâyýk bir þey deðil mi? Böyle bir ser-
vet karþýlýðýnda kýzýmý benden isteyene vermez mi-
yim?

Bu sözler baþvezirin pek hoþuna gitmemiþ, zira
Alâaddin’in annesinin fakirliði kendisine çok tesir
etmiþ.

Padiþahýn kulaðýna eðilip:

–Efendimiz, demiþ, bu hediyenin sultan hanýma
lâyýk olduðu inkâr olunamaz; ancak þevketlimden,
bir karar vermeden önce üç ay beklemelerini rica
ederim. Umarým ki bu zaman zarfýnda, komþu bir
padiþahýn tanýmadýðýnýz þehzadesi, sultan hanýma
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Alâaddin’inkinden daha büyük deðerde bir hediye
getirir.

Padiþah, her ne kadar sultan kýzýna bundan da-
ha büyük deðerde bir hediye verilebileceðini
mümkün görmüyorsa da vezirinin bu teklifini ka-
bul etmiþ. Bunun üzerine Alâaddin’in annesine
dönerek:

–Haydi kadýncaðýzým, demiþ. Evine dön de oð-
luna teklifini kabul ettiðimi söyle, ancak kýzýmý üç
aydan evvel evlendiremem. Çünkü kýzýmýn çeyiz
hazýrlýklarý olur, bunlarý yapmak için bu kadar za-
mana ihtiyacýmýz vardýr.

Artýk Alâaddin’in annesinin eve nasýl sevinçle
döndüðünü düþünün. Alâaddin iyi haberi alýnca
kendisini insanlarýn en mutlusu saymýþ.

Bu iþ için bir çok zahmetlere katlandýðý için de
annesine teþekkür etmiþ ve araya giren engelden
dolayý tayin edilen vadeye kadar diþini sýkýp sabýrla
beklemiþ.

Aradan aylar geçmiþ ve nihayet günler tamam
olmuþ. Hemen ertesi gün padiþaha sözünü hatýrlat-
mak için annesini göndermiþ. Kadýn bütün dilekçe
verenlerle beraber divan kurulur kurulmaz girmiþ
ve ilk defa yaptýðý gibi bir köþeye çekilmiþ. Padiþah
bir göz atýnca kadýný tanýmýþ ve verdiði vaadi
hatýrlayarak baþvezirini yanýna çaðýrmýþ:

–Birkaç ey evvel bize çok güzel bir hediye sun-
muþ olan kadýný görüyorum, herkesten evvel onu
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getirin yanýma.

Alâaddin’in annesi tahtýn ayaðýna kadar ilerle-
miþ ve padiþahý saygý ile selâmladýktan sonra:

–Efendimiz, demiþ, þevketlimizin huzurunda,
oðlum namýna, üç ay evvel verdikleri sözü hatýrlat-
maya geldim. Arzusuna rýza göstererek üç ay için
tayin buyurduðunuz müddet sona erdi. Efendimiz-
den bunu hatýrlamalarýný istirham ederim.

Padiþah böyle uzun bir süre vermekle, Alâad-
din’in annesinin fakirliði bakýmýndan, sultan kýzýna
pek uygun olmayan bu izdivacýn bir daha hatýrlan-
mayacaðýný sanýyormuþ. Bu sebepten kadýnýn bunu
hatýrlatmaya gelmesi karþýsýnda ne cevap vereceðini
þaþýrmýþ. Ayrýca kýzýný vereceði kiþiyi tanýmýyormuþ
ve belki de bir serseriden baþka bir þey deðildir diye
düþünmüþ. Baþvezirin fikrini sormuþ. Baþvezir ona
fikrini bildirmiþ: 

–Efendimiz, demiþ, bu çýlgýnca izdivacý imkân-
sýz kýlmak için öyle büyük bir þey isteyin ki Alâad-
din’in gücü bunu yapmaya yetmesin.

Padiþah, baþvezirinin bu düþüncesini tasdik et-
miþ ve Alâaddin’in annesine dönerek:

–Hatun, demiþ, hükümdarlar sözlerini tut-
malýdýrlar, ben de sözümü tutmaya hazýrým, ancak
kýzýmýn menfaatini gözetmeden evlendiremeyece-
ðim için oðlunuza tarafýmdan þunu söyleyiniz. 

Ne zaman bana içleri evvelce göndermiþ
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olduðu kýymetli taþlarla aðzýna kadar dolu kýrk
lenger gönderirse ve bu lengerleri de ayný sayýda
kýrk Arap köle taþýyarak getirir ve bunlarýn ar-
kasýnda da genç ve levent endamlý ve hepsi parlak
elbiseler giyinmiþ kýrk beyaz köle yürüyerek gelirse
o zaman derhâl sözümü tutarým. Ýþte ancak bu þart-
lar altýnda kýzýmý ona vermeye hazýrým. Haydi
kadýncaðýzým, þimdi gidin, bana getireceðiniz ce-
vabý bekliyorum.

Alâaddin’in annesi, bu derece yüksek talepleri
oðlunun asla karþýlayamayacaðýný düþünerek keder-
li kederli eve dönmüþ. Fakat oðlu, yine hiç üzülüp
þaþýrmamýþ. Annesine:

–Memnun oldum, demiþ, padiþahýn benden is-
tediði þey, kýzýný istemek için benim ona verebilece-
ðimin yanýnda hiç mesabesinde kalýr. Ben kendile-
rinin arzusunu yerine getirmeyi düþünürken, sen git
de bize yiyecek bir þeyler al, beni de býrak iþimi
göreyim.

Annesi yiyecek almak için çýkýp gidince Alâad-
din, lâmbayý alýp elini sürtmüþ ve cin derhâl meyda-
na çýkmýþ. cine hükümdarýn damadýndan ne istedi-
ðini ayrýntýsýyla anlatmýþ ve kendisi için bunu temin
etmesini söylemiþ. Cin:

–Emriniz baþ üstüne, hemen þimdi, diyerek ha-
vada kaybolmuþ.

Birkaç saniye sonra inciler, elmaslar, yakutlar ve
zümrütlerle dolu som altýndan birer lenger taþýyan
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kýrk Arap köle ile tekrar görünmüþ. Her lengerin
üstü çiçek kakmalý gümüþ bir örtü ile örtülü imiþ.
Bu kölelerin arkasýndan da ayný sayýda kýrk beyaz
köle geliyormuþ. 

Bu  kalabalýk bütün eve sýðmýyor, avluya ve
bahçeye de taþýyormuþ. Cin, Alâaddin’in memnun
olduðuna kanaat getirince derhâl ortadan kaybol-
muþ. Derken Alâaddin’in annesi pazardan dönmüþ
ve içeriye girip bu kadar insaný ve serveti bir arada
görünce son derece þaþýrmýþ.

Alâaddin:

–Anneciðim, demiþ, kaybedecek vaktimiz yok.
Padiþah meclisten çýkmadan evvel, çeyizi götürmek
için senin saraya gitmen lâzým.

Böyle diyerek bir siyah, bir beyaz olacak þekil-
de sýraya soktuðu köleleri, mücevher yüklü altýn
lengerler ile yola çýkarmýþ. Sokak bu kadar muhte-
þem ve harikulâde bir manzarayý görmek için her
taraftan koþuþan insanlarla dolmuþ. Saraya varýnca-
ya kadar birçok sokaktan geçmek zorunda
kalýndýðýndan bu misli görülmemiþ alaya þehrin
büyük bir kýsmý þahit olmuþ.

Alayýn sarayýn kapýsýna vardýðý kendisine haber
verilen padiþah, içeriye alýnmalarýný emir buyur-
muþ. Kafile düzgün bir sýra ile divan odasýna girmiþ.
Kölelerden bir kýsmý saða, bir kýsmý sola dizilmiþ.
Daha sonra Arap kölelerin her biri baþlarýnda
taþýdýklarý lengeri halýnýn üstüne koymuþ. Arap
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köleler önlerindeki lengerlerin örtülerini el çabuk-
luðu ile kaldýrmýþlar.

Alâaddin’in annesi:

–Efendimiz, demiþ, oðlum, kýzýnýzýn ve sizin bu
hediyelerden çok daha mükemmellerine lâyýk oldu-
ðunuzu biliyor. Bununla birlikte padiþah efendimi-
zin sözünü tutacaðýný ummaktadýr.

Bu kadar servet karþýsýnda gözleri kamaþan pa-
diþah baþvezirine dönmüþ:

–Eee! demiþ, bana bu harikulâde hediyeyi
gönderen hakkýnda ne düþünüyorsun?

Baþvezir bir yabancýnýn padiþahýn damadý ola-
caðýndan ne kadar çekinse de aksi bir düþüncede
bulunmaya cesaret edememiþ. Zaten padiþah da
rýzasýný bildirmekte tereddüt göstermemiþ:

–Kadýncaðýzým, demiþ, haydi git oðluna söyle,
kýzýmý vermeye razý oluyorum ve kendisini baðrýma
basmak için bekliyorum. Haydi çabuk olun, çünkü
kendisini bir an evvel tanýmak arzusundayým.

Alâaddin, kendisini en büyük emeline kavuþtu-
racak olan bu kararý öðrenir öðrenmez odasýna çekil-
miþ. O kadar hizmeti gören lambasýna elini sürtmüþ.
Cin karþýsýna çýkýnca ona padiþahýn önüne pek muh-
teþem bir þekilde çýkmak istediðini bildirmiþ. Daha
bu arzusunu söyler söylemez cin ortadan kaybol-
muþ. Birkaç saniye sonra cins bir atla ve yirmisi ca-
riye olmak üzere kýrk esirle gelmiþ. Kölelerden on
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tanesi elinde bin altýnlýk bir kese tutuyormuþ. Diðer
onu, üstüne baþtan baþa elmaslarla kaplý bir elbise
giydirmek için Alâaddin’in etrafýný sarmýþlar. Kýrk
cariyenin her biri Alâaddin’in annesi için baþka bir
elbise taþýyormuþ. Alâaddin ata binmiþ ve alayý ile
yola çýkmýþ. Geçtiði yollar, o anda sevinç naralarý
atan insanlarla dolmuþ. Bilhassa köleler ellerindeki
keselerden saða sola avuç avuç altýnlar savurmaya
baþlayýnca sevinç uðultusu çýlgýn bir yanký hâlini
almýþ. 

Padiþah, Alâaddin’i görünce kendisinin bile
ömründe sýrtýna geçirmediði bu kadar pahalý bir el-
bise ile giyinip kuþanmýþ olmasýna hayretlerle bak-
mýþ. Hele düzgün çehresi, güzel boyu ve annesinin
daha önceki hâlinden, çok farklý bir giyim kuþamla
karþýsýna çýkmasý hayretini daha da çoðaltmýþ.
Alâaddin, padiþahýn ellerine kapanmak istemiþ, fa-
kat o buna mâni olmuþ ve onu yanýnda oturmaya
mecbur etmiþ.

Alâaddin:

–Efendimiz, demiþ, þevketli sultanýma, bana bu
kadar þeref bahþettikleri için teþekkür ederim. Fakat
izninizle þunu söyleyeyim ki ben kendilerinin tebasý
olarak doðduðumu asla unutmuþ deðilim.

Padiþah onu öperek:

–Oðlum, diye cevap vermiþ, bunda size lâyýk ol-
mayan hiçbir þey yok. Ben sizi görmek ve dinlemek
zevkini ikimizin de servetlerimize tercih ederim.

Binbir Gece Masallarý-1 135



Sözlerini bitiren padiþah adamlarýna bir iþaret
etmiþ. O anda büyük salon, borularýn, kavallarýn ve
dümbeleklerin sesleriyle çýnlamýþ. Padiþah, Alâad-
din’e  mükemmel bir ziyafet çekmiþ. Ziyafetin  so-
nuna doðru padiþah, Alâaddin’i düðün gününü tes-
pit etmesi için sýkýþtýrýnca, Alâaddin þu cevabý ver-
miþ:

–Efendimiz, yalvarýrým, lütfen bekleyiniz, ta ki
sultan hanýmý içinde yaþatacaðým bir saray yap-
týrayým. Yalnýz sizden bir istirhamým var. Her za-
man size yakýn olabilmemiz  için bana sarayýnýzýn
yanýnda bir arsa baðýþlayýnýz.

Padiþah:

–Oðlum, diye cevap vermiþ, hangi arsayý beðe-
nirseniz alýn, zira sarayýmýn önü tamamýyla boþtur.
Yalnýz þunu hatýrlayýn ki sizi bir an evvel kýzýmla ev-
lenmiþ görürsem pek mutlu olacaðým.

Padiþah sözlerini bitirince Alâaddin’i yine
öpmüþ. Alâaddin de sanki daima sarayda yaþamýþ
bir asil gibi terbiye ve nezaketle padiþahtan gitmek
üzere izin istemiþ. Sonra atýna binmiþ ve ayný kala-
balýk arasýndan kendisine her türlü saadet ve refah
dileyen halkýn sevinç sesleri etrafý çýnlatýrken evine
dönmüþ. Ýçeri girer girmez kendi odasýna kapanmýþ
ve lâmbayý alýp cini çaðýrmýþ. Cin bekletmeden
çýkagelmiþ.

Alâaddin:

–Cin, demiþ, bu defa bana padiþahýn sarayý
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karþýsýnda ne kadar erken olabilirse o kadar acele bir
saray yapmaný isterim. Bu saray eþimin oturmasýna
lâyýk bir saray  olmalýdýr. Ýþte arzumun ne olduðu-
nu anladýn. Haydi git ve saray yapýlýr yapýlmaz gel
bana haber ver.

Ertesi sabah þafak vakti, daha yataktan kalkma-
dan, cin Alâaddin’in karþýsýnda belirmiþ:

–Efendimiz, demiþ, sarayýnýz yapýlýp bitti, gelin
bakýn memnun olacak mýsýnýz?

Sonra Alâaddin’in elinden tutup bir göz açýp
kapayýncaya kadar onu, uçurup götürmüþ. Alâad-
din sarayý umduðundan çok daha güzel bulmuþ.
Cin ona sarayýn her tarafýný gezdirmiþ. Alâaddin bir
çok hademeler, aðalar ve kölelerle karþýlaþmýþ. Cin,
ayrýca hazineyi de göstermeyi ihmal etmemiþ. Man-
zarasý gözü okþayacak büyüklükte keseler ta kubbe-
ye kadar yükseliyormuþ.

Alâaddin sarayý baþtan baþa gezdikten sonra
cin, arzusu üzerine onu tekrar baba evine götürüp
derhâl ortadan kaybolmuþ.

Padiþahýn sarayýnýn kapý ve pencerelerini açan
kapýcýlar her gün gördükleri araziler yerine Alâad-
din’in sarayýný görünce hayretle baðýrmýþlar. Ko-
pardýklarý çýðlýklardan ötürü padiþahla bazveziri,
koþup gelmiþler ve onlar da bu harika saray
karþýsýnda çok þaþýrmýþ ve saraya hayran kalmýþlar.

Alâaddin bir daha dönmemek üzere baba evini
terk etmiþ. Evi býrakýp çýkarken mutluluðunu
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borçlu olduðu harika lâmbayý da almayý unut-
mamýþ. Büyük bir debdebe ile sarayýna gitmiþ ve
meydanda durup bekleþen müthiþ bir kalabalýkla
karþýlaþmýþ. Hiç kimse bu haþmetli binanýn bir ge-
ce içinde nasýl olup da topraktan çýktýðýna akýl erdi-
remiyormuþ. Fakat arkasýnda köleleri ve yanýnda
annesi ile Alâaddin’i gören herkes, bu derece zengin
bir adam için hiçbir þeyin imkânsýz olamayacaðýna
kanaat getirmiþ.

Ayný günde düðün yapýlmýþ ve bunu bütün
halkýn katýldýðý büyük eðlenceler takip etmiþ. Ni-
hayet Alâaddin, eþi ile sarayýna çekilmiþ ve ölünce-
ye dek mutlu yaþamýþlar.



BÝNBÝR GECE MASALLARI 
HAKKINDA

Arapça asýl adý “Elf Leyle ve Leyle” olan bu ma-
sal külliyatýnýn dili Arapça olup bir çerçeve masal
içerisinde yer alan pek çok masalcýktan meydana
gelmiþtir.

Külliyatta 264 masal bulunmaktadýr. Külli-
yatýn anlatým tekniði, çerçeve masalýn içine giren
diðer masallarýn uygun yerlerinde ikinci, üçüncü
derecede çerçeveler meydana getirmeye de elveriþli-
dir. Nitekim Þehrazâd’ýn anlattýðý masallardan her-
hangi birinin kahramaný bazen bir vesile bulup
karþýsýndakine birbiri içinde devam edip giden ma-
sallar anlatýr. Dilimizde de meþhur olmuþ Tacir ve
Ýfritler, Hamal ve Üç Haným, Kambur, Alaeddin’in
Sihirli Lâmbasý, Ali Baba ile Kýrk Haramiler, Gemi-
ci Sinbâd ve Maceralarý bunlardandýr.

Binbir Gece Masallarý’nýn kaynaðý ve ilk ola-
rak nasýl ortaya çýktýðý tartýþmalý bir konudur. Bu
konudaki diðer bir tartýþmalý konu ise bu masal-
larýn hangi millete ait olduðudur.  Ancak araþtýr-
macýlarýn bu masallarla ilgili tetkikleri bu büyük
eserin dört ana grupta incelenmesi gerektiðini
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göstermiþtir: 

1.Hint kaynaklý masallar,

2. Ýran’dan gelen masallar, 

3.Hârûn Reþîd dönemine ait masallar. “Bu ma-
sallarýn konularý ötekilere göre daha gerçekçidir. Bu
masallarda üslûp ve tertip daha ustacadýr.” 

4.Fâtimîler ve Memlûkler devrinde Mýsýr’da
külliyata ilâve edilen masallar.

Bunlar akýl ve tabiat dýþý unsurlar bakýmýndan
zengin masallardýr. Ýfritler, týlsýmlar, olaðan üstü
maceralarla dolu  bu masallarýn tertip ve üslûbu da-
ha acemidir.

Masallarýn aslýnda yüzyýllar boyu aðýzdan aðýza
aktarýlan halk masallarý türünden olduðu, bunlarýn
deðiþik yer ve zamanlarda rastgele deðiþmelere uð-
radýðý, doðu milletlerinin eski-yeni folklorundan
pek çok þeyler alarak geliþip bir bütün haline geldi-
ði kabul edilmektedir.

Külliyatýn bu adla tanýnmasýnýn sebebi, bun-
larýn binbir geceye taksim edilmiþ birbirinin devamý
olan masallardan oluþmasýdýr. Ancak bazý masallar
birkaç sayfa sürerken bazýlarýnýn birkaç satýrda bit-
mesi, “bin masal” veya “binbir gece” ifadelerinin
önceleri çokluktan kinâye olarak kullanýldýðýný, da-
ha sonra sözlük manasýna alýnarak masallarýn bu
sayýlara tamamlandýðýný göstermektedir.

Binbir Gece Masallarý’nýn Türkçe  el yazmalarýna
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Türkiye kütüphanelerinde fazla rastlanmaz. En eski
çevirilerilerden biri, ilk 55 geceyi içeren ve tahmi-
nen 15. yüzyýldan kalma bir yazmadýr. Çevirmeni
belli olmayan bu yazmanýn Bursa Ýl Halk Kütüpha-
nesi ve Paris Bibliotheque Nationale nüshalarý bu-
lunmaktadýr. 

17. yüzyýlda Beyânî tarafýndan anlaþýlýr bir dil-
le çevrilen on ciltlik Türkçe yazmanýn tek nüshasý
da yine Paris Bibliotheque Nationale’dedir. 

Binbir Gece Masallarýnýn Türkçe’ye derli toplu
ilk tercümesi Sultan Abdülmecid zamanýnda Ah-
med Nazif Efendi tarafýndan yapýlmýþ ve “Terceme-
i Elf Leyle ve Leyle” adýyla dört ve altý cilt hâlinde
tarihsiz olarak iki defa basýlmýþtýr. Üslûbu pek aðýr
olan bu tercümeden sonra 1927-1928 yýllarýnda
Resimli Ay neþriyatý arasýnda eser sade ve popüler
üslûpta ve seçmeler hâlinde tekrar yayýmlanmýþtýr. 

Eser ayrýca Hüseyin Baþaran (Binbir Gece Masal-
larý, Ankara 1957), Nihal Yalaza Taluy (Binbir Gece
Masallarý, Ýstanbul 1958) F. Namýk Hansoy 

(Binbir Gece Masallarý, Ýstanbul 1959), Selâmi
Münir Yurdatap (Binbir Gece Masallarý, I-II, Ýstan-
bul 1949,1954) ve Raif Karadað (Binbir Gece Ma-
sallarý, I-IV, Ýstanbul 1961) tarafýndan neþredilmiþtir.

Binbir Gece Masallarý Avrupa’da ilk defa Anto-
ine Galland tarafýndan, kendisine Suriye’den
gönderilen bir yazmadan Fransýzca’ya çevrilmiþtir.
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