


a

BÝNBÝR GECE
MASALLARI-3



b



BÝNBÝR GECE
MASALLARI-3

Hazýrlayan 
Neslihan Çetindað

c



ç

BÝNBÝR GECE MASALLARI - 3
Kültür Kitaplarý Serisi 

Copyright © Muþtu Yayýnlarý, 2007
Bu kitaptaki metin ve resimlerin, tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin 

önceden yazýlý izni olmaksýzýn elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayýt 
sistemi ile çoðaltýlmasý, yayýmlanmasý ve depolanmasý yasaktýr.

Editör
Aslý KAPLAN

Görsel Yönetmen
Engin ÇÝFTÇÝ

Resimleyen
Murat BÝNGÖL

Sayfa Düzeni
Bekir YILDIZ

Kapak
Erhan KARA

ISBN
978-9944-138-20-8

Yayýn Numarasý
266

Basým Yeri ve Yýlý
Çaðlayan Matbaasý / ÝZMÝR Tel: (0232) 252 20 96

Ocak 2007

Genel Daðýtým
Gökkuþaðý Pazarlama ve Daðýtým

Merkez Mah. Soðuksu Cad. No: 31 Tek-Er Ýþ Merkezi
Mahmutbey / ÝSTANBUL

Tel: (0212) 410 50 00 Faks: (0212) 444 85 96

Muþtu Yayýnlarý
Emniyet Mahallesi Huzur Sokak No: 5

34676 Üsküdar / ÝSTANBUL
Tel: (0216) 522 09 99 Faks: (0216) 328 35 89

www.mustu.com



d 

ÝÇÝNDEKÝLER

Velid’in
Ayakkabýlarý 1

At Kýlý ve 
Çakmak Taþý 9

Pýrasa Sultanýnýn
Kýzý 20



e

Bülbül, Þarký
Söyleyen Aðaç
ve Altýn Renkli

Su

63

Bilge Horoz ve
Kurnaz Tilki 106

Nimet ile
Na’mâ 114

Ali Baba ve
Kýrk Haramiler 29



f

ÖN SÖZ

Uzun kýþ gecelerinde bir tandýrýn etrafýnda hale-
lenen ev halký, yani nine, anne, baba ve çocuklar; ir-
fan abidesi yaþlý ve bilge adamýn anlattýklarýný bü-
yük bir merak ve hayranlýkla dinlerlerdi. Bu insan-
lar, ömürleri boyunca göremeyecekleri masal kahra-
manlarýný ve masalýmsý öðeleri -padiþahlarý, vezirle-
ri, saraylarý, hayal ederler, kimi zaman kendilerini
onlarýn yerine koyar ve derin bir ah çekerler, kimi za-
man kötülerin yaptýklarý karþýsýnda hayýflanýrlardý.

Ýþte bu insanlarýn büyük bir heyecanla dinledik-
leri ve devamýný merak ettikleri bu masallarý, yani
uzun kýþ gecelerinin süsünü, yani “Binbir Gece Ma-
sallarý”ný harmanlayarak, bir demet sunmaya karar
verdik.

Bunu yaparken öncelikli hedefimiz eski insanla-
rýn yediden yetmiþe sevdikleri ve bir türlü kopama-
dýklarý bu masallarý günümüz okuyucusunun dikka-
tine yeniden arz etmektir.

Kim bilir belki de Binbir Gece Masallarý bizleri
geçmiþin o gizemli dünyasýna çeker de yeniden hayal



etmeye, saf ve temiz masal âlemlerini keþfetmeye
baþlarýz.

Bizler çalýþmamýza bu duygu ve düþüncelerle
baþladýk. Ýnþallah faydalý oluruz.

Neslihan ÇETÝNDAÐ

Kasým 2006
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VELÝD’ÝN AYAKKABILARI

Bir zamanlar Kahire’de Velid adýnda cimri bir
eczacý varmýþ. Bu eczacý, çok zengin olduðu hâlde
dilenci gibi giyinir ve öyle de yaþarmýþ. Üzerine giy-
diði elbiseler paramparçaymýþ. Sarýðý, o kadar eski
ve kirliymiþ ki artýk rengi anlaþýlmaz olmuþ. 

Cimriliðini en iyi gösteren ise ayakkabýlarýymýþ.
Çünkü bu ayakkabýlar, belki bin kez tamir edildi-
ðinden iri çivilerle saðlamlaþtýrýlmýþ bir savaþ maki-
nesine benziyormuþ. Bu kadar tamir ve çividen do-
layý Velid’in ayakkabýlarý Mýsýr’da alay konusu olma-
ya baþlamýþ. Ne zaman aðýr bir þeyden söz edilmek
istense Velid’in ayakkabýsýyla kýyaslanýrmýþ. Mesela
bir misafir, davet edildiði evde birazcýk fazla otursa
onun hakkýnda “Bunun kaný, Velid’in ayakkabýlarý
gibi aðýr.” derlermiþ. 

Günün birinde, Velid her zamankinden çok daha
kârlý bir alýþveriþ yapmýþ. Tacirler âdet gereði hayýrlý
bir iþ olunca küçük ya da büyük bir þölen düzenler
ve bunu kutlarlarmýþ. Ancak Velid böyle yapacaðý
yerde, gidip bir hamamda yýkanmaya karar vermiþ
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ve dükkânýný kapatarak yola düþmüþ. Ayakkabýla-
rýný da ayaðýna giyeceðine omzuna atmýþ. Aklý sýra
böylece ayakkabýsýnýn yýpranmasýný da engellemiþ
oluyormuþ. Hamama gelince ayakkabýlarýný, hama-
mýn önünde sýralanmýþ bulunan diðer ayakkabýlarýn
yanýna býrakmýþ ve yýkanmak üzere içeri girmiþ.

Velid, öyle kirliymiþ ki hamam tellaklarý görev-
lerini yaparken büyük zahmetler çekmiþler. Ýþlerini
ancak akþama doðru bitirebilmiþler. Velid, hamam-
dan çýkacaðý sýrada ayakkabýlarýný býraktýðý yerde
bulamayýnca bir süre telâþla etrafýna bakýnmýþ. An-
cak onun eski ayakkabýlarýnýn yerinde limon sarýsý
renginde bir çift güzel ayakkabý duruyormuþ. Kendi
kendine:

–Kuþkusuz çoktan beri böyle bir ayakkabý satýn
almak istediðimi bilen Allah, bunlarý bana yollamýþ-
týr. Belki de birisi bunlarý býrakýp farkýnda olmadan,
benimkileri giyip gitmiþtir, demiþ. 

Yenisini satýn almak zahmetinden kurtulduðu
için sevinç içinde o ayakkabýlarý alýp yoluna koyul-
muþ. Meðer limon sarýsý renginde olan bu ayakkabý-
lar, o gün hamamda bulunan kadýya aitmiþ. Ha-
mam görevlisi, kötü görünüþü ve kokusu dolayýsýyla
Velid’in ayakkabýlarýný alýp bir köþeye saklamýþ.
Hizmet saati bitince de onlarý yerine koymayý unut-
muþ ve hamamdan ayrýlmýþ.
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Kadý yýkanmasýný bitirip de hamamdan çýkacaðý
zaman, hamam hizmetkârlarý her yerde onun ayak-
kabýlarýný aramaya baþlamýþlar. Ayakkabýlarýný bula-
mamýþlar, ama sonunda bir köþede Velid’in dillere
destan ayakkabýlarýný bulmuþlar. Sonra da hiç vakit
kaybetmeden onu aramaya baþlamýþlar. Buldukla-
rýnda ayakkabýlar yine Velid’in omuzlarýnda imiþ.
Hemen onu yakalayýp hamama getirmiþler. Kadý,
ayakkabýlarýný aldýktan sonra, Velid’in ayakkabýlarý-
ný da ona geri vermiþ. Sonra da onu hapse attýrmýþ.
Velid, onun çok zengin olduðunu bilen gardiyanlara
ve muhafýzlara büyük bahþiþler vermek zorunda
kalmýþ. Ve ancak büyük maddî kayýplardan sonra
hapisten kurtulabilmiþ. Kayýplarýndan dolayý olduk-
ça üzgün ve kýzgýnmýþ. Baþýna gelen bu felaketin se-
bebini ayakkabýlarýna yüklemiþ. Sonra da onlardan
kurtulmak için Nil nehrinin kýyýsýna gitmiþ ve ayak-
kabýlarý nehre atmýþ.

Birkaç gün sonra, nehre açýlan balýkçýlar aðla-
rýný suya attýklarýnda her zamankinden daha zor çý-
karmýþlar. Çýkardýklarýnda da aðýn içinde Velid’e ait
olduðunu bildikleri ayakkabýlarý görmüþler. Ayak-
kabýlarýn çivileri balýkçýlarýn aðlarýný parçalamýþ.
Balýkçýlar, öfke içinde Velid’in dükkânýna koþarak,
ayakkabýlarý dükkânýn ortasýna fýrlatmýþlar. Þiddetle
fýrlatýlan ayakkabýlar, raflarda bulunan gülsuyu ve
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diðer koku þiþelerine çarpmýþ. Onlarý raftan düþür-
müþ ve kýrýlmalarýna sebep olmuþ.

Bunu gören Velid, söylenerek ayakkabýlarý yer-
den almýþ, gömmek için bahçesine gitmiþ ve çukur
kazmaya baþlamýþ. Onun çukur kazdýðýný gören bir
komþusu, hemen gidip valiye baþvurarak Velid’in
bahçesinde bir hazine olduðunu ve bu sebeple de
kazý yaptýðýný haber vermiþ. 

Vali, onun zenginliðini ve cimriliðini bildiði için
söylenenlere hemen inanmýþ ve muhafýzlara onu ya-
kalamalarý için emir vermiþ. Velid, hazine falan bul-
madýðýný ve sadece ayakkabýlarýný topraða gömmek
istediðini yeminlerle anlatmýþsa da vali ona inanma-
mýþ. Çok cimri olan Velid’in, eski ayakkabýlarýný bile
gömeceðine kimse ihtimal vermiyormuþ. Vali, cimri-
liðinden dolayý Velid’den özgürlüðüne kavuþmasýnýn
karþýlýðýnda yüklü bir miktar para istemiþ. Velid de
çok üzülmesine raðmen bu ödemeyi yapmak zorun-
da kalmýþ. Öfkesinden sakallarýný yoluyormuþ. 

Artýk ne pahasýna olursa olsun bu ayakkabýlar-
dan kurtulmaya karar vermiþ. Bir süre düþündükten
sonra sonunda onlarý uzaklardaki bir kanala atmaya
karar vermiþ ve düþündüðü gibi de yapmýþ. Bu kez o
ayakkabýlardan bir daha söz edilmeyeceðini umuyor-
muþ. Fakat ayakkabýlar, kanalýn sularýyla dönen bir
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deðirmenin giriþine kadar sürüklenmiþ, deðirmenin
çarklarýna takýlmýþ ve onlarýn dönmesini engellemiþ. 

Deðirmenin sahibi, aksaklýðý gidermek üzere
deðirmenin yanýna gelince hasara sebep olan þeyin
Velid’in ayakkabýlarý olduðunu görmüþ. Deðirmen-
ci, ayakkabýlarýn sahibinden þikâyetçi olunca Velid
yeniden hapse düþmüþ. Deðirmene verdiði zarardan
dolayý büyük bir tazminat ödemek zorunda kalmýþ.
Bu arada ayakkabýlarý da tekrar kendisine teslim
edilmiþ.

Þaþkýnlýkla evine dönen Velid, taraçasýna çýkarak
elini çenesine dayamýþ ve neler yapabileceðini dü-
þünmeye baþlamýþ. Ayakkabýlarý da yanýndaymýþ.
Onlarý görmemek için sýrtýný ayakkabýlara çevirmiþ. 

Tam bu esnada komþunun köpeði, ayakkabýlarý
görmüþ ve sahibinin taraçasýndan Velid’in taraçasýna
atlamýþ. Ayakkabýlardan birini aðzýna alarak onunla
oynamaya baþlamýþ. Köpeðin oynamakta olduðu
ayakkabý, aniden aþaðý fýrlamýþ ve yoldan geçen yaþlý
bir kiþinin baþýna düþmüþ. Ayakkabýya çakýlmýþ olan
çiviler, yaþlý adamýn ölümüne sebep olunca adamýn
yakýnlarý Velid’in ayakkabýlarýný hemen tanýmýþlar. 

Onu, kadý efendinin huzuruna çýkararak ya ölen
kiþinin kanýnýn bedelini ödemesini ya da baþýnýn vu-
rulmasýný istemiþler. Zavallý Velid de ölenin kanýnýn
bedelini ödemek zorunda kalmýþ. 
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Eve dönünce ayakkabýlarýný almýþ ve tekrar ka-
dýnýn yanýna gitmiþ. Pabuçlarý baþýnýn üzerine
kaldýrmýþ. Kadýyý, þahitleri ve bütün orada bulunan-
larý güldüren bir öfkeyle:

–Ey kadý efendimiz, iþte benim baþýma gelen
bütün sýkýntýlarýn sebebi bu ayakkabýlardýr. Nere-
deyse yakýnda cami avlusunda dilenir hâle gelece-
ðim! Sizden bu ayakkabýlarýn artýk benim olmadý-
ðýna ve gelecekte bu ayakkabýlardan dolayý herhan-
gi bir sýkýntý çýkarsa benim sorumlu tutulmayaca-
ðýma dair bir fetva vermenizi rica ediyorum, demiþ. 

Sonra da ayakkabýlarý salonun ortasýna fýrlatmýþ
ve yalýn ayak oradan kaçmýþ. Salonda bulunanlar ise
gülmekten yerlere yatýyorlarmýþ.
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AT KILI VE ÇAKMAK TAÞI
Bir zamanlar bir sultan varmýþ. Günlerden bir

gün bu sultanýn bir oðlu olmuþ. Sultanýn oðlunun
doðduðu gün, sarayýn ahýrýndaki bir kýsraðýn da tayý
olmuþ. Tay, oðluyla ayný gün doðduðu için sultan:

–Bu doðan tay, oðlumun bahtýna doðmuþtur.
Bu sebeple bu tay oðlumundur, demiþ. 

Aradan yýllar geçmiþ. Çocuk büyüyüp belli bir
yaþa gelince annesi vefat etmiþ. Ayný gün kendisiyle
birlikte doðan tayýn annesi de ölmüþ.

Günler geçmiþ ve sultan, baþka bir kadýnla ev-
lenmiþ. Anne sevgisinden yoksun büyüyen çocuðu
bir süre sonra bir okula yazdýrmýþlar. Öksüz çocuk
her okul dönüþünde ahýra girip atýný okþar, ona yiye-
cek verir ve dertlerini onunla paylaþýrmýþ. Taya, hiç
sevilmediðini ve yüzüstü býrakýldýðýný anlatýrmýþ.

Diðer yandan sultanýn evlendiði kadýnýn, kötü
huylu bir arkadaþý varmýþ. Bunlar, her fýrsatta bir
araya gelir ve yapacaklarý kötülükleri planlarlarmýþ.
Ancak sultanýn oðlunun onlarý görmesinden çekin-
dikleri için rahat buluþamýyorlarmýþ. Bunun için de
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birbirlerine “Nasýl yapmalý da bu çocuktan kurtul-
malý?” diye sorup duruyorlarmýþ. Düþünüp, taþýnýp
sonunda genç þehzadeyi zehirlemeye karar vermiþler.

Bu sýrada okul dönüþü atýný görmeye giden þeh-
zade onu aðlarken bulmuþ. Atýný sevgiyle okþayarak:

–Seni kim aðlattý, güzel atým, diye sorunca at:

–Öleceðin için aðlýyorum, diye cevap vermiþ. 

Þehzade:

–Peki, beni kim öldürmek isteyebilir ki, diye
sormuþ. 

At:

–Babanýn karýsý ile kötü huylu hekim arkadaþý,
demiþ.

Oðlan:

–Peki, bunu nasýl yapacaklar, diye sorunca da:

–Yemeðine zehir koyacaklar. Dikkat et de bu
akþam önüne koyulacak olan yemeði yeme, demiþ.

Genç þehzade, bunlarý öðrendikten sonra atýnýn
yanýndan ayrýlýp babasýnýn yanýna çýkmýþ. Üvey anne-
si de o gelir gelmez önceden hazýrladýðý zehirli yeme-
ði hemen önüne koyuvermiþ. Çocuk yemeði yer gibi
yaparken, bir yolunu bulup yemeði kadýnýn kedisine
yedirmiþ. Kedi, hemencecik orada ölmüþ. Þehzade de
hiçbir þey olmamýþ gibi ayaða kalkýp dýþarý çýkmýþ.
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Þahýn karýsý ve arkadaþý birbirlerine “Acaba niye-
timizi ona kim söyledi?” diye sormuþlar. Bir süre
sonra da “Atý dýþýnda kimse söylememiþtir.” diye dü-
þünmüþler. Böylece önce atý öldürmeye karar vermiþ-
ler. Kadýnýn aklýna hemen bir fikir gelmiþ. Aðýr has-
ta numarasý yaparak yataklara düþmüþ. Bunun üze-
rine sultan, hanýmý tedavi etmeleri için saraya pek
çok hekim çaðýrtmýþ, ancak bu hekimler kadýnýn
derdine çare bulamamýþlar. Sonunda kadýnýn arka-
daþý olan hekim saraya gelmiþ ve kadýný iyileþtirebi-
leceðini söylemiþ. Kadýný muayene ettikten sonra da:

–Ýyileþmesi için þu ve þu türde soylu bir kýsraðýn
tayýnýn yüreðini yemesi gerekir, demiþ.

Bunun üzerine þah:

–Sarayýmda söylediðin türde bir tek tay var. O
da annesinin öksüzü oðlumun tayýdýr. Ona soralým,
demiþ. 

Þehzade okuldan geldikten sonra ona:

–Teyzen haným sultan çok hasta ve iyileþmesi
için soylu bir kýsraðýn tayýnýn yüreðini yemesi gere-
kiyormuþ. Bu istenilen tay senin tayýndýr, demiþ. 

Çocuk da:

–Bunda bir mahzur yok. Ancak babacýðým ben,
daha tayýmýn üzerine bir kez bile binmedim. Önce
ona binmek isterim. Ondan sonra onu kesip yüreði-
ni alabilirler, diye cevap vermiþ.

Binbir Gece Masallarý-312



Þah da ona: 

– Pekâlâ, istediðin gibi olsun. Önce sen, tayýnýn
üzerine bin bakalým, demiþ. 

Genç þehzade, bütün saray halkýnýn önünde atý-
na binmiþ ve onu meydanda dörtnala koþturmuþ.
Atýný dörtnala sürerken de oradakilerin gözünün
önünden kaybolmuþ. Atlýlar arkasýndan koþmuþlar,
ama onu bir türlü bulamamýþlar.

Þehzade, böylece babasýnýn ülkesinden baþka bir
ülkeye ulaþmýþ. Oraya vardýklarýnda at, þehzadeye
yelesinden bir tutam kýl ve bir de çakmaktaþý vere-
rek ona:

–Bana ihtiyacýn olursa bu kýllardan birini yakar-
sýn, hemen yanýna gelirim. Þimdi senin sýkýntýya
girmemen için ayrýlmamýz daha iyi olur, demiþ. 

Genç þehzade atýný öpmüþ ve ayrýlmýþlar. Bir
süre sonra þehzade, o ülkenin sarayýnýn baþ bahçýva-
nýný bulmuþ ve ona:

–Ben burada yabancýyým ve çalýþacak bir iþ arý-
yorum. Beni yanýna almaz mýsýn, diye sormuþ.

Bahçývan:

–Pekâlâ. Zaten benim de bir yardýmcýya ihtiya-
cým var. Sen, su dolabýný çeviren öküzü yönetebilir
misin, demiþ. 

Þehzade de:
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–Yönetebilirim, demiþ ve su dolabýnýn yanýna
gidip öküzü yönetmeye baþlamýþ.

O gün þahýn kýzlarý bahçede dolaþýyorlarmýþ. Ýç-
lerinden en genci, su dolabýnýn öküzünü yöneten
þehzadeyi görür görmez çok beðenmiþ, ama duygu-
larýný hiç kimseye belli etmeyerek diðer kýz kardeþ-
lerine:

–Kardeþlerim, biz ne zaman evleneceðiz? Artýk
zamaný gelmedi mi, demiþ. 

Kýz kardeþleri de ona:

–Doðru söylüyorsun! Bunu annemle görüþmeli-
yiz, demiþler. 

Yedi kýz kardeþ bir araya gelerek annelerinin
yanýna gitmiþler ve:

–Anneciðim artýk bizim evlenme yaþýmýz gelme-
di mi? Babamýz bizi neden evlendirmiyor, demiþler.

Bunun üzerine anneleri kýzlarýnýn isteðini þaha
söylemiþ. Þah da hemen bir tellâl tutmuþ ve kýzlarýný
evlendirmek için ülkenin gençlerinin sarayýn pence-
relerinin altýndan geçmelerini ilân ettirmiþ. Ýlâný du-
yar duymaz ülkedeki bütün delikanlýlar, sarayýn pen-
cerelerinin altýndan geçmiþler. Sultanýn kýzlarý da be-
ðendikleri gençlerin üzerine mendillerini atmýþlar.
Altý kýz, bu þekilde evleneceði genci belirlemiþ. Ancak
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yedinci ve en genç olan kýz, kimsenin üzerine men-
dil atmamýþ. Þah bunu öðrenince:

–Ülkede baþka kimse kaldý mý, diye sormuþ. 

Adamlarý:

–Sadece bahçedeki su dolabýný çeviren fakir ço-
cuk var, deyince þah:

–Kýzým henüz kimseyi seçmediðine göre onun
da geçmesi gerek, demiþ. 

Gidip o genci getirmiþler ve sarayýn pencereleri-
nin altýndan geçirmiþler. Ýþte o zaman genç kýz,
mendilini o gencin üzerine atmýþ. Böylece yedi kýz
da istediði gençle evlenmiþ.

Þah, aslýnda en küçük kýzýnýn bir su dolabý yöne-
ticisiyle evlenmesini hiç istememiþ, ancak kýzýný da
kýramamýþ. Bu evliliði kalpten onaylamadýðý için
genç þehzadeyi bir kez olsun karþýsýna alýp yüzüne
bakmamýþ. Kýsa bir süre sonra da üzüntüsünden
hasta olmuþ. Doktorlar toplanmýþlar ve ona çare
olarak, genç ve diþi bir ayýnýn derisinden yapýlmýþ
tulum içinde yine genç ve diþi bir ayýnýn sütünü iç-
mesi gerektiðini söylemiþler.

Bunu duyan þah:

–Kolay bir þey bu. Su dolabý yöneticisi hariç, altý
tane yiðit damadým var. Gidin onlara söyleyin de
bana bu sütü getirsinler, demiþ.
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O zaman þahýn altý damadý, güzel atlarýna bin-
miþler ve istenilen diþi ayý sütünü aramaya gitmiþler.
Küçük kýzýn kocasý da ancak topal bir katýr bulabil-
miþ. Herkes onunla alay ediyormuþ, ama o yine de
katýra binip yola koyulmuþ. Tenha bir yere gelince
çakmak taþýný çýkarmýþ ve bir kýl yakmýþ. Atý hemen
ortaya çýkmýþ. Birbirlerine sarýldýktan sonra genç
þehzade atýna kendisinden istenen þeyi söylemiþ.

Diðer taraftan altý damat, diþi ayýnýn derisinden
yapýlmýþ tulum içindeki diþi ayý sütünü bulduk di-
yerek saraya dönmüþler. Sultan hanýma:

–Bunu, amcamýz þaha götür, diyerek sütü teslim
etmiþler. Sultan haným da el çýrpmýþ ve haremaða-
larýný çaðýrtmýþ. 

Onlara:

–Bu sütü, incelemeleri için hekimlere götürün,
demiþ. 

Hekimler sütü incelemiþler ve:

–Bu yaþlý bir ayýnýn sütü, ayrýca bu tulum da
yaþlý bir ayýnýn tulumu. Þahýn saðlýðýna zarar ver-
mekten baþka iþe yaramaz, demiþler.

Tam o sýrada haremaðalarý yeniden sultan haný-
mýn yanýna gelmiþler ve ona:

–Bu süt tulumunu bize çok yakýþýklý bir atlý ver-
di, diyerek kendisine ikinci tulumu vermiþler. 
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Haným sultan da onlara:

–Bunu hekimlere götürün de incelesinler, de-
miþ. 

Hekimler de tulumu ve içindekini inceleyerek:

–Ýþte aradýðýmýz þey bu. Genç bir ayýnýn tulu-
muna konmuþ, genç bir ayýnýn sütü, bu, demiþler. 

Sonra da sütü içmesi için þaha vermiþler. Þah bu
sütü içer içmez iyileþmiþ ve hemen:

–Ýlâcý kim getirdi, diye sormuþ. 

Muhafýzlar:

–Çok yakýþýklý ve saygýn bir delikanlý, cevabýný
vermiþler. 

O da:

–Benim tarafýmdan gidip saltanat yüzüðünü
ona verin ve onu tahtýma oturtun! Sonra yerimden
kalkar ve küçük kýzýmý su dolabý yöneticisi oðlandan
ayýrýrým. Onu, beni ölümden döndüren bu delikanlý
ile evlendiririm, demiþ. 

Oradakiler de þahýn buyruklarýný yerine getir-
miþler.

Yataðýndan kalkan þah, giyinerek taht salonuna
inmiþ. Tahtta oturan güzel delikanlýnýn yanýna git-
miþ ve onu öpmüþ. Delikanlýnýn yanýnda oturan kü-
çük kýzýnýn mutlulukla gülümsediðini görünce ona:
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–Çok güzel kýzým! Görüyorum ki su dolabý yö-
neticisi olan kocandan ayrýlmýþsýn. Daha akýllý ve
yakýþýklý olan bu delikanlýyý seçmiþsin. Aferin sana
deyince kýz:

–Babacýðým, su dolabý yöneticisiyle, sana diþi
ayýnýn sütünü getiren ve þimdi saltanat tahtýnda
oturan kiþi, ayný kiþidir, demiþ.

Þah, bu sözleri duyunca þaþýrýp kalmýþ ve o yaký-
þýklý delikanlýya dönerek:

–Kýzýmýn söylediði doðru mu, diye sormuþ. 

O da:

–Evet doðrudur! Fakat eðer beni hâlâ damat
olarak görmek istemiyorsanýz çekip giderim, demiþ. 

Bu sözler üzerine þah, delikanlýyý alnýndan öpüp
baðrýna basmýþ. O gün þahýn kýzýyla genç þehzadenin
evlilikleri yeniden þenliklerle kutlanmýþ.

Bir süre sonra genç hükümdar, þahtan izin alýp
karýsýný da yanýna alarak kalabalýk bir orduyla bir-
likte babasýnýn ülkesine dönmüþ. Babasýnýn öldü-
ðünü ve dul karýsýnýn da hekimle birlikte ülkeyi yö-
nettiðini öðrenmiþ. Hemen ikisini de yakalatmýþ ve
hapsettirmiþ. Böylece öksüz þehzade, iki ülkenin de
hükümdarý olmuþ ve hanýmýyla mutlu bir hayat sür-
müþler. Allah her þeye kadirdir.
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PIRASA SULTANININ KIZI

Bir zamanlar bir þahýn Mahmut isminde bir oð-
lu varmýþ. Mahmut bir gün babasýna:

–Ben evlenmek istiyorum, demiþ. 

Babasý da:

–Pekâlâ. Yalnýz bekle, annen gidip araþtýrsýn, ev-
lilik çaðýna gelmiþ kýzlarý görsün ve senin için birini
beðensin, demiþ. 

Ama þahýn oðlu:

–Hayýr baba! Ben, evleneceðim kiþiyi kendi göz-
lerimle görmek ve beðendiðim kiþiyle evlenmek isti-
yorum, deyince babasý:

–Sen bilirsin, demiþ.

Böylece genç þehzade, atýna binmiþ ve gönlüne
göre birini bulmak üzere yola koyulmuþ. Ýki günlük
bir yolculuk sonunda bir pýrasa tarlasýnýn yanýna
gelmiþ. Pýrasa tarlasýnýn kenarýnda oturan bir genç
kýz, yanýnda da pýrasa biçmekle uðraþan bir adam
varmýþ. Þehzade, selâm verip yanlarýna yaklaþmýþ.
Sonra da genç kýza:
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–Ýçecek suyun var mý, diye sormuþ. 

Kýz:

–Var, demiþ ve ayaða kalkýp ona su getirmiþ.

Þehzade de bu sudan içmiþ.

Þehzade, bu gayet utangaç ve iyi huylu genç kýzý

çok beðenmiþ. Kýzýn babasý olduðunu öðrendiði yaþlý

adama doðrudan:

–Ey þeyh! Kýzýnla evlenmek istiyorum, onu bana

verir misin, diye sormuþ. 

O da:

–Kýsmetse olur, diye cevap verince þehzade:

–Pekâlâ, ey þeyh! Ben, düðün için gerekli hazýr-

lýklarý yapýp dönünceye kadar sen burada kýzýnla kal,

demiþ.

Sonra da babasýnýn yanýna dönmüþ ve ona:

–Ben pýrasa sultanýnýn kýzýyla evlenmek istiyo-

rum, demiþ. Babasý:

–Mademki sen kýzý beðendin. Anneni, pýrasa

sultanýnýn ülkesine göndereyim de genç kýzý o da

görsün, demiþ. 

Þehzade Mahmut da babasýnýn bu teklifini

kabul etmiþ. Annesi, kýzýn ülkesine gidince oðlunun

kendilerine pýrasa sultanýnýn kýzý olarak tanýttýðý bu
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kýzý çok beðenmiþ. Kýz gerçekten de bir þahýn oðlu-

nun eþi olmak için yaratýlmýþ gibiymiþ. Þehzadenin

annesi, kýzdan çok hoþlandýðý için hiç beklemeden

ona:

–Sevgili kýzým, ben, seni görüp beðenen þehza-
denin annesiyim. Seni, onunla evlendirmek üzere
geldim, demiþ. 

Genç kýz:

–Nasýl? Senin oðlun bir þehzade mi yani, diye
sorunca kadýn:

–Evet, oðlum bir þah oðludur, ben de onun an-
nesiyim, diye cevap vermiþ.

Genç kýz:

–Öyleyse onunla evlenemem, demiþ. 

Kýzýn bu cevabý üzerine kadýn hayret dolu bakýþ-
larla:

–Ama neden, diye sormuþ. 

Kýz kendinden emin bir tavýrla:

–Ben, ancak mesleði olan biriyle evlenirim, de-
yivermiþ.

Bu cevaba çok kýzan sultan haným, caný sýkýlarak
oradan ayrýlmýþ. Saraya dönünce kocasýna:

–Pýrasalar ülkesinin genç kýzý, oðlumuzla evlen-
mek istemiyor, demiþ. 
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Duyduklarýna þaþýran þah:

–Neden, diye sorunca kadýn:

–Çünkü kýz, ancak mesleði olan biriyle evlenmek
istiyor, demiþ. 

Kýzýn cevabýndan memnun olan þah gülümse-
yerek:

–Hakký var, demiþ. 

Ancak durumu öðrenen þehzade üzüntüsünden
yataða düþmüþ. Bunun üzerine þah, bütün meslek
loncalarýnýn þeyhlerine haber gönderip onlarý saraya
çaðýrtmýþ. Oðlunu da yanýna almýþ. Hepsi yanýna
gelince önce deðirmenci þeyhine:

–Ne kadar zamanda mesleðini oðluma öðretir-
sin, diye sormuþ. 

O da:

–En az iki yýlda, daha az bir zamanda olmaz,
diye cevap vermiþ. 

Bunun üzerine þah:

–Çok güzel, sen þöyle kenara çekil, demiþ. 

Ýkinci olarak demirciler þeyhine dönmüþ ve ona: 

–Sen ne kadar zamanda mesleðini oðluma öðre-
tirsin, demiþ.

O da:

–Günü gününe bir yýl gerek bana, diye cevap
vermiþ. 
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Þah da ona:

–Pekâlâ. Sen de þöyle kenara çekil, demiþ. Bu þe-
kilde tüm lonca þeyhlerini sorguya çekmiþ. Kimileri
bir yýl, kimileri iki yýl, kimileri de üç, hatta dört yýl
süre istemiþler. Þah bu iþi nasýl çözeceðini bilememiþ.
Bu sýrada herkesin arkasýnda bir yerde bulunan ve
olduðu yerde sýçrayýp duran birini görmüþ. Bu kiþi,
gözleriyle ve parmaklarýyla iþaretler yapýp duruyor-
muþ. Þah adamý yanýna çaðýrýp:

–Niye sýçrayýp duruyorsun, diye sorunca adam:

–Efendimiz sultan tarafýndan fark edilmek için.
Fakirliðim sebebiyle olacak lonca þeyhleri buraya
geliþlerini bana bildirmediler. Ben dokumacýyým ve
mesleðimi oðluna bir saat içinde öðretirim, diye ce-
vap vermiþ.

O zaman þah, diðer bütün þeyhleri yanýndan
uzaklaþtýrmýþ. Dokumacýya da çeþitli renklerden ip-
likler ve bir tezgâh getirtmiþ. Sonra da ona:

–Sanatýný oðluma öðret, demiþ. 

Dokumacý ayaða kalkan þehzadeye doðru dön-
müþ ve ona:

–Bana bak! Ben sana “Þöyle yap, böyle yap!”
demeyeceðim. Ancak sen, gözünü aç ve benim hare-
ketlerimi takip et! Bak ellerim nasýl gelip gidiyor,
demiþ. 
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Bunun üzerine þehzade onu izlemeye koyulmuþ.

Dokumacý bir mendil dokuduktan sonra öðrenci-

sine:

–Þimdi yaklaþ bakalým ve bunun gibi bir mendil

doku, demiþ. 

Þehzade de tezgâhýn baþýna oturup üzerinde ba-

basýnýn sarayý ve sarayýn bahçesi olan þahane bir men-

dil dokumuþ. Dokumacý, iki mendili de eline alarak

þaha göstermiþ ve ona:

–Bu iki mendilden hangisi benim eserimdir, de-

yince þah hiç düþünmeden, üzerinde sarayýn ve bah-

çenin desenleri bulunan mendili göstermiþ. 

Bunun üzerine dokumacý:

–Senin atalarýnýn onuru üzerine yemin ederim ki

ey þah! Bu güzel mendil oðlunun eseridir, diye cevap

vermiþ.

O zaman þaþýrýp kalan þah, dokumacý þeyhini,

tüm lonca þeyhlerinin baþýna getirmiþ ve onu onur-

landýrmýþ. Daha sonra karýsýnýn yanýna gitmiþ ve

ona:

–Oðlumuzun eseri olan bu mendili al ve pýrasa

sultanýnýn kýzýna göstermeye git. Oðlumuzun mes-

leðinin dokumacýlýk olduðunu söyle, demiþ. 
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Þehzadenin annesi de mendili alýp genç kýzýn

yanýna gitmiþ ve mendili ona göstermiþ. Þahýn tem-

bih ettiði sözleri de söylemiþ. Mendile hayran olan

kýz sevinçle:

–Þimdi senin oðlunla evlenirim, deyivermiþ.

Bunun üzerine þahýn vezirleri hazýrlýklarý tamam-
lamýþ ve dillere destan bir evlilik merasimi düzen-
lemiþler. Ýki genç mutlu bir hayat sürmüþler ve her
biri ayrý bir meslekte olan birçok çocuklarý olmuþ.
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ALÝ BABA VE KIRK
HARAMÝLER

Bir varmýþ bir yokmuþ, vaktiyle bir Ýran þehrinde
iki kardeþ yaþarmýþ. Birinin ismi Kasým, diðerininki
ise Ali Baba imiþ. Kasým, bir kadýnla evlenmiþ ve çok
geçmeden kadýn büyük bir mirasa konmuþ. Kasým
da bu sayede þehrin en zengin tüccarlarýndan biri
olmuþ. Ali Baba ise aksine kendisi kadar fakir bir ka-
dýnla evlendiði için yýkýk dökük bir evde oturuyor-
muþ. Varý yoðu sadece üç eþeðinden ibaretmiþ. Her
gün ormana giderek kestiði odunlarý bu eþeklere
yükler, sonra da þehre getirip satarmýþ. Baþka hiçbir
geliri de olmadýðýndan kýt kanaat yaþar gidermiþ.

Yine bir gün ormanda odunlarý eþeklerine yük-
leyen Ali Baba, birden bire kendisine doðru yoðun bir
toz bulutunun geldiðini görmüþ. Önce bu görüntü
karþýsýnda dehþete düþen Ali Baba, hemencecik topar-
lanýp bu toz bulutunun sebebini anlamaya çalýþmýþ.
Dikkatlice bakýnca bu korkunç gürültünün, dörtnala
koþan atlýlardan geldiðini fark etmiþ. Çok zeki ve
güngörmüþ bir insan olan Ali Baba, bu atlýlarýn,
memleketi kasýp kavuran ve ünü her tarafa yayýlmýþ
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olan Kýrk Haramiler olabileceðini düþünmüþ. Onla-
rýn çok kötü insanlar olduðunu bildiði için de eþek-
lerini bir tarafa býrakmýþ ve kendi baþýnýn çaresine
bakmanýn yollarýný aramýþ. Bu endiþe ile hem giz-
lenmeye elveriþli hem de etrafý rahatça görebileceði
kocaman bir aðacýn tepesine çýkmýþ. Bu aðaç, her
tarafý ýssýz bir kayanýn eteðinde yükseliyormuþ. Ka-
ya ise aðaçtan o kadar yüksek ve öyle yalçýnmýþ ki
hiçbir yerinden aþýp gitmeye imkân yokmuþ.

Kýsa bir süre sonra hepsi de atlarýnýn üstünde
dimdik oturan, iri yarý, güçlü kuvvetli ve silâhlý olan
haramiler, kayanýn önüne gelip atlarýndan inmiþler.
Çok korkan ve kalbi güm güm atan Ali Baba, bu
korkunç adamlarý tek tek saymýþ ve onlarýn tam kýrk
kiþi olduðunu görmüþ. Tahmininin doðru olduðunu
anlamýþ ve korkusu bir kat daha artmýþ. Çünkü
onlar gerçekten de Kýrk Haramilermiþ. Ancak bu
haydutlarýn çok ilginç bir yöntemleri varmýþ. Bunlar
civarda hiç haramilik yapmazlar, uzaklara giderler
ve oralarda haydutluk yaparlarmýþ. Bu kayalýðý da
toplanma ve sýðýnma yeri olarak kullanýrlarmýþ.

Haramiler kayanýn önüne iyice yaklaþtýktan
sonra hep beraber atlarýndan inmiþler, hayvanlarýný
da aðaca baðlamýþlar. Daha sonra da getirdikleri
aðýr heybeleri sýrtlanmýþlar. Bu heybeler, Ali Baba’ya
o kadar aðýr görünmüþ ki içlerinin altýn ve gümüþle
dolu olduðuna kanaat getirmiþ.
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Haramilerin reisi en önde duruyormuþ, kayaya
yaklaþmýþ ve Ali Baba’nýn sýðýndýðý aðacýn altýna
gelmiþ. Kendisine çalýlýklar arasýndan bir yol açan
bu korkunç adam, Ali Baba’nýn da rahatlýkla iþite-
bileceði bir ses tonuyla:

–Açýl, susam, açýl, demiþ.

Bunun üzerine kaya yarýlmýþ ve büyük bir kapý
açýlmýþ. Haramilerin reisi, bütün adamlarýna içeriye
girmelerini emretmiþ. Hepsi girdikten sonra etrafý
kontrol etmiþ ve kendisi de içeri girmiþ. Çok geçme-
den açýlan kapý üzerlerine kapanmýþ. Korkusundan
ne yapacaðýný bilemeyen Ali Baba, bu manzara kar-
þýsýnda dehþete kapýlmýþ. Haramiler, uzun süre ka-
yanýn içinde kalmýþlar, fakat Ali Baba saklandýðý
yerden çýkmaya bir türlü cesaret edememiþ. 

Nihayet kapý, tekrar açýlmýþ ve en önde reisleri
olmak üzere Kýrk Haramiler, birbiri ardýnca dýþarýya
çýkmýþlar. Hepsi çýktýktan sonra reisleri, son bir kez
daha içeriyi kontrol etmiþ ve þöyle demiþ:

–Kapan susam, kapan!

Sonra hep beraber atlarýnýn yanlarýna dönüp
yola çýkmak için hazýrlýklarýný tamamlamýþlar. Reis-
lerinin bir iþareti üzerine de atlarýna binmiþler ve
tekrar geldikleri yolu tutmuþlar. Ali Baba, onlarý
kaybolup gidinceye kadar uzaktan gözleriyle takip
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etmiþ ve tedbir olsun diye de aðacýn üzerinden uzun
bir süre inmemiþ. Bu arada çete reisinin kayanýn or-
tasýndaki kapýyý açýp kapatýrken söylediði sözleri,
unutmamak için sýk sýk tekrar ediyormuþ. Derken
aklýna bir soru takýlmýþ. Kendi kendine “Acaba bu
sözleri ben söylesem o zaman da ayný þekilde kaya
açýlýr mý?” demiþ. 

Bu merakla da hemen aðaçtan inip çalýlýklarýn
arasýna dalmýþ. Kayanýn ortasýndaki kapýyý görüp
yaklaþarak yüksek sesle:

–Açýl, susam, açýl, demiþ.

O anda kapý ardýna kadar açýlmýþ. Ali Baba,
içinden “Herhâlde içerisi karanlýktýr.” diye geçirmiþ.
Fakat kubbesinde insan eliyle oyulmuþ bir delikten
ýþýk alan bu maðara; aydýnlýk, geniþ ve ferah bir yer-
miþ. Ýçeriye bir göz gezdirince Ali Baba’nýn þaþkýn-
lýðý bir kat daha artmýþ. Çünkü bir tarafta gýda mad-
deleri, üst üste yýðýlmýþ kýymetli eþyalar, ipek ku-
maþlar ve çok pahalý halýlar varmýþ. Diðer tarafta ise
küme küme ve bir kýsmý da torbalar içine konulup
tepeleme yýðýlmýþ altýn ve gümüþ paralar gözüne
iliþmiþ. Bu kadar hazineyi daha önce rüyasýnda bile
görmeyen Ali Baba, hayretinden donakalmýþ. Kendi
kendine þöyle düþünmüþ: “Herhâlde bu maðara uzun
senelerden beri, belki de yüz yýllardan beri, haramilere
yataklýk yapýyordur, burasý onlarýn barýnaðýdýr.”
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Ali Baba’nýn þaþkýnlýðý ve tereddüdü, çok geç-
meden yerini düþünceye býrakmýþ. Maðaradan çýk-
mýþ, eþekleri alýp tekrar maðaraya girmiþ. Girer gir-
mez de kapýyý kapatmýþ. Hemen kollarýný sývamýþ,
eþya ve gümüþ paralara hiç dokunmadan doðruca
altýnlara yönelmiþ. Sefaletten ve fakirlikten kurtula-
caðý için çok seviniyormuþ. Altýnlarýn üç eþeðine
yükleyebileceði kadarýný almýþ, kimsenin görmeme-
si için de üzerlerine odun yýðmýþ. Nihayet bu iþi
bitirince kapýnýn önüne çýkmýþ ve derhâl kapanmasý
için:

–Kapan, susam, kapan, demiþ.

Çünkü bu kapý, içeriye girdikten sonra kendi-
liðinden kapanýyor ve dýþarý çýkýnca da açýk kalýyor-
muþ.

Ali Baba, bundan sonra tekrar þehrin yolunu
tutmuþ. Evine varýnca eþeklerini küçük avluya koy-
muþ ve yalnýz kalabilmek için kapýyý pek büyük bir
dikkatle kapatmýþ. Sonra da altýnlarýn üstlerine ka-
pattýðý odunlarý atarak, torbalarý eve götürmüþ ve
içindekileri karýsýnýn önüne boþaltmýþ. Bu yýðýn yý-
ðýn altýnlarý görünce kadýnýn hayretten gözleri ka-
maþmýþ ve Ali Baba’ya: 

–Aman Allah’ým! Bu ne kadar altýn, nereden
buldun bu kadar altýný, diye sormuþ. 
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Ali Baba, baþýndan geçen macerayý tek tek an-
latmýþ. Sözlerini bitirirken de hanýmýna bu sýrrý iyice
saklamasýný ve aðzýndan hiçbir þey kaçýrmamasýný sý-
ký sýký tembih etmiþ.

Bir süre beraberce sevinmiþler. Ardýndan Ali
Baba’nýn karýsý þöyle demiþ:

–Burada ne kadar altýn olduðunu aþaðý yukarý
tahmin edebiliyoruz. Fakat yine de gidip komþudan
bir ölçek alayým da þunlarý iyice bir tartayým. Ben bu
iþi yaparken sen de bir çukur kazarsýn, altýnlarý oraya
gömeriz.

Sonra da yakýnlarýnda oturan kayýn biraderi Ka-
sým’ýn evine gitmiþ ve kýsa bir süre için kendisine bir
hububat ölçeði vermesini rica etmiþ. Kasým’ýn karýsý
çok þüpheci bir kadýnmýþ. Ali Baba’nýn fakirliðini
bildiði için de onlarýn ne tür bir tahýl ölçeceklerini
merak etmiþ. Ölçeði vermeden önce gayet ustalýkla
dibine bir sakýz yapýþtýrmýþ ve kadýnýn eline ölçeði
öylece tutuþturmuþ.

Ali Baba’nýn karýsý ise çok safmýþ, hiçbir þey fark
etmeden ve ölçeði alarak evine dönmüþ. Ölçeði altýn
yýðýnýnýn üstüne koymuþ ve altýnlarý doldurup bo-
þaltmaya baþlamýþ. Böylelikle altýnlarýn hepsini öl-
çüp bitirmiþ ve elde ettiði sonuçtan pek memnun
kalmýþ. Bunu, çukuru kazýp bitirmiþ olan kocasýna
da bildirmiþ. Önceden tasarladýklarý gibi Ali Baba
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altýnlarý gömerken, karýsý da iþi biten ölçeði öylece
götürüp geri vermiþ. 

O daha arkasýný döner dönmez, Kasým’ýn karýsý
kabý tersine çevirmiþ ve dibine bir altýnýn yapýþýk ol-
duðunu görmüþ. Kadýn hayretinden neredeyse dili-
ni yutacakmýþ. Kalbini müthiþ bir hýrs sarmýþ ve
kendi kendine: 

–Nasýl olur böyle bir þey? Demek Ali Baba’nýn
ölçek ölçek altýný var! Peki, ama bu pýsýrýk adam
altýnlarý nereden bulmuþ olabilir, diye söylenmiþ.

Kocasý eve dönünce, bu garip olayý ona da haber
vermiþ:

–Kasým, demiþ, sen de kendini zengin sanýrsýn.
Hâlbuki Ali Baba senden daha zengin. O, altýnlarý
senin gibi saymýyor, aðzýna kadar dolu ölçeklerle
tartýyor.

Kasým, karýsýndan duyduðu þeylere önce inan-
mamýþ. Fakat kadýn, ona ölçeðin dibinde bulduðu
altýný gösterince duyduklarýna inanmak zorunda
kalmýþ. Çünkü bu para o kadar eski imiþ ki üstünde
resmi olan hükümdarýn kim olduðunu Kasým hiç
bilmiyormuþ. Kardeþinin böyle bir saadete kavuþa-
rak sefaletten kurtuluþuna memnun olacaðý yerde,
içini tarifi mümkün olmayan bir kýskançlýk kapla-
mýþ ve geceyi âdeta uykusuz geçirmiþ. Ertesi sabah
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da daha güneþ doðmadan Ali Baba’nýn evine gitmiþ.
Tehditler savurarak bu kadar altýný nereden bul-
duðunu sormuþ.

Ali Baba, aç gözlü kardeþinin hakaretlerine rað-
men, iyi niyetinden dolayý baþýndan geçenleri ona
hemen anlatmýþ. Maðaraya girerken ve çýkarken ne-
ler yapmasý gerektiðini de bir bir açýklamýþ.

Kasým, ertesi gün erkenden sýrtlarýna kocaman
sandýklar yüklediði on katýrla yola çýkmýþ. Bu san-
dýklarý altýnla doldurmak niyetinde imiþ. Hatta bir
sonraki seferi de planlamýþ, o zaman daha fazla san-
dýk götürecekmiþ. Neyse çok geçmeden, Ali Ba-
ba’nýn kendisine tarif ettiði yola koyulmuþ. Nihayet
kayanýn yanýna varmýþ ve Ali Baba’nýn üzerine çýk-
mýþ olduðu aðacý tanýmýþ. Kapýyý aramýþ, bulmuþ ve
açmak için:

–Açýl, susam, açýl, demiþ.

Kapý korkunç bir gürültüyle açýlmýþ. Hemen
içeriye giren Kasým, daha ne olduðunu anlamadan,
kapý ayný korkunç sesle kapanmýþ. Kasým pek kork-
masýna raðmen büyük bir hýrsla altýnlarý aramaya
baþlamýþ. Çok geçmeden gözleri fal taþý gibi açýlmýþ: 

-Aman Allah’ým hayal mi görüyorum! Bu da ne!
Meðer Ali Baba’nýn anlattýklarý, gördüklerimin ya-
nýnda bir hiçmiþ, diye haykýrmýþ.
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Bu sevinçle getirdiði torbalarý hýzlýca altýnlarla
doldurmaya baþlamýþ. “Yaþasýn zengin oldum!” di-
yerek bir o tarafa bir bu tarafa koþuþturuyormuþ. Al-
týnlarla o kadar meþgul olmuþ ki zamanýn nasýl geç-
tiðini anlayamamýþ. Sonunda bitkin düþen Kasým,
altýnlarla ilgili hayallere dalarak orada uyuya kalmýþ. 

Bir süre sonra uyanmýþ ve vaktin epey ilerlemiþ
olduðunu fark etmiþ. Haramilere yakalanma endiþe-
siyle çuvallardan birini sýrtlayarak hýzla kapýya yö-
nelmiþ. 

Kapýyý açmak isteyince, cimriliðinin ve hýrsýnýn
verdiði duygulara kapýlarak asýl söylenmesi gereken
sözü unutmuþ ve:

–Açýl arpa, açýl, deyivermiþ. 

Kapýnýn açýlmadýðýný görünce þaþýrmýþ. Ve diðer
tahýl isimlerini sayýp dökmüþse de hiçbiri týlsýmlý
kelime olmadýðýndan kapý açýlmamýþ. Bir türlü “su-
sam” kelimesini hatýrlayamayan Kasým’ýn korku ve
endiþesi daha da artmýþ. Bu korku ile sýrtýndaki tor-
balarý yere fýrlatýp maðaranýn içinde deliler gibi koþ-
maya baþlamýþ.

Akþama doðru maðaraya dönen Kýrk Harami-
ler, kayanýn etrafýnda sandýklarla yüklü katýrlarý gö-
rünce hiddetle kapýya yönelmiþler. Bazýlarý bu hay-
vanlarý kendilerine mal etmek için kayanýn etrafýnda
dönerken, reisleri, diðerleriyle beraber elinde kýlýç
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kapýya doðru ilerlemiþ. Kasým’ýn bir türlü hatýrlaya-
madýðý týlsýmlý sözü söyleyince kapý açýlmýþ.

Kapýnýn açýlmasýyla beraber Kasým, ok gibi dý-
þarý fýrlayýnca, reisi yere düþürmüþ. Fakat haramiler
kýlýçlarýný çekmiþler ve Kasým’ý derhâl öldürmüþler.

Onu öldürdükten sonra da ilk iþleri maðaraya
girmek olmuþ. Kapýnýn yanýnda Kasým’ýn kaldýrýp
getirdiði torbalarý bulmuþlar ve bunlarý hemen yer-
lerine koymuþlar. Ancak daha evvel Ali Baba’nýn
alýp götürdüðü torbalarýn eksikliðini fark edeme-
miþler. Yine de bundan sonra bu tür hadiseler ol-
masýn diye Kasým’ýn ölüsünü dört parçaya bölmüþ-
ler ve bu parçalarýn ikisini maðaranýn kapýsýnýn bir
yanýna, diðer ikisini de öbür yanýna koymayý karar-
laþtýrmýþlar. Bu iþi de hâllettikten sonra kervanlarýn
geçtiði yollarda pusu kurmak üzere tekrar atlarýna
binip gitmiþler.

Aradan bir gün geçmiþ, Kasým eve dönmeyince
karýsý endiþelenmeye baþlamýþ ve ne yapacaðýný bile-
memiþ. Aðlaya aðlaya Ali Baba’ya gitmiþ, ona duru-
mu anlatmýþ. Ali Baba, kadýna komþularýn dikkatini
çekecek hareketlerden uzak durmasýný tavsiye ettik-
ten sonra üç eþeði ile hemen yola çýkmýþ ve ormana
gitmiþ.

Kayaya yaklaþýnca kapýnýn kana bulanmýþ ol-
duðunu görmüþ ve kaygýlanmýþ. Sonra týlsýmlý sözü
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söylemiþ ve kapý açýlmýþ. Bir anda kardeþinin cese-
diyle karþýlaþýnca dehþete düþmüþ ve kaygýsý bir kat
daha artmýþ. Kardeþi kendisine karþý pek de kar-
deþçe davranmazmýþ, ama yine de çok iyi kalpli olan
Ali Baba, ona karþý son vazifesini yapmakta tereddüt
etmemiþ. Kardeþinin parçalanmýþ cesedini eþekler-
den birinin sýrtýna yüklemiþ, üzerini örtmek için de
bir sýra odun koymuþ. Diðer iki eþeðin sýrtýna da ilk
geliþinde yaptýðý gibi, altýn dolu torbalarý yüklemiþ
ve üzerlerini yine odunla kaplamýþ. Bu iþi bitirdikten
sonra, kapýya yaklaþmýþ ve:

–Kapan, susam, kapan, demiþ. 

Kapý kapanýnca da þehrin yolunu tutmuþ. 

Eve varýnca, içeriye yalnýz altýn yüklü eþekleri
sokmuþ ve bunlarýn yükünü indirme iþini karýsýna
býrakmýþ. Karýsýna birkaç kelime ile Kasým’ýn baþýna
geleni anlattýktan sonra da öteki eþeði yengesinin
evine götürmüþ.

Ali Baba kapýyý çalýnca evin hizmetçisi Mercan
açmýþ. Mercan; akýllý, sadýk ve en güç iþleri baþar-
makta mahir bir kýz imiþ.

Ona:

–Mercan, demiþ, sana gizli bir þey söyleyeceðim,
ama senden ilk isteyeceðim þey bir sýr küpü olman-
dýr. Öðrenince anlayacaksýn ki bu sýrrý saklamamýz,
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hem hanýmýn hem de benim için çok önemli. Ýþte
bak, senin efendinin cesedi bu iki heybenin içerisin-
dedir. Þimdi bizim yapmamýz gereken, onu kendi-
liðinden ölmüþ gibi gömmektir. Haydi, git, hanýmý-
ný gör ve kendisine hiç bir þey belli etme.

Mercan, hemen gidip hanýmýna Ali Baba’nýn
geldiðini haber vermiþ. Kadýn, Ali Baba’yý görünce:

–Eyvah, diye haykýrmýþ, gözlerinden okuyorum,
kocamýn baþýna bir þey geldi.

Ali Baba, kadýna gördüklerini bir bir anlatmýþ
ve sözlerini þöyle bitirmiþ:

–Ýþte sizin için müthiþ bir keder! Çok üzüle-
ceksin. Böyle bir felâketi aklýnýza bile getirmezdiniz.
Ama artýk bunun çaresi yok, olan olmuþ bir kere.
Bununla beraber, eðer seni teselli edebilirse, elime
geçen servetin yarýsýný þimdiden sana baðýþlamaya
hazýrým. Hem bu kadar da deðil. Artýk bundan
böyle beraber otururuz. Karým da iyi kadýndýr, buna
memnun olur. Yalnýz iyice bir düþünelim de kocanýn
ölümünü baþkalarýna normal bir ölüm gibi göster-
menin yolunu bulalým. Düþmanlarýmýzýn þüphesini
uyandýrmamak lâzým. Yoksa hiç þüphe yok, cesedi
çýkarýr, muayene ederler.

Bu sözler üzerine Kasým’ýn dul karýsý, sel gibi

akýtmaya baþladýðý gözyaþlarýný silmiþ ve Ali
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Baba’nýn bu âlicenaplýðýný teþekkürle karþýlamýþ.

Hemen bir plan tasarlamýþlar ve kendilerine göre bir

iþ bölümü yapmýþlar. Bu plan gereði Mercan, her

gittiði yerde efendisinin aðýr hasta olduðunu

söylemiþ, eczacýlarý dolaþarak ilâçlar aramýþ. Akþam

olunca da Kasým’ýn karýsýyla Mercan birlikte aðýt

yakmýþlar ve “Kasým öldü, Kasým öldü!” diye hay-

kýrmaya baþlamýþlar. Mercan ile kadýnýn Kasým’ýn

ölümünü bu þekilde haber vermesi kimseyi þüphe-

lendirmemiþ.

Mercan, ertesi gün erkenden çarþýya inmiþ ve

meydanda kundura tamirciliði yapan Baba Mus-

tafa’ya gitmiþ. Bu adam, çarþýnýn en erken dükkân

açan esnafýymýþ. Mercan, bunu bildiði için erkenden

çarþýya koþmuþ ve adamýn avucuna bir altýn sýkýþ-

týrarak yanýna sokulmuþ.

Kundura tamircisi:

–Ha yaþasýn, demiþ, siftah ettik þükür. Ne isti-

yorsunuz bakalým?

Mercan:

–Baba Mustafa, demiþ, dikiþ malzemelerinizi

alýn da çabuk benimle gelin. Sizinle çok önemli bir

iþimiz var, fakat bir þartla, bir yere gelince gözlerini

baðlayacaðým.
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Baba Mustafa, ilk baþta biraz dayatýp olmaz de-
se de altýný görünce yumuþamýþ ve vakit kaybet-
meden yola koyulmuþlar. Bir süre sonra Mercan,
adamýn gözlerini bir mendille baðlamýþ ve bu þe-
kilde beraberce cenazenin olduðu eve gitmiþler. Mer-
can, her parçasý bir tarafa daðýlan cesedin bulundu-
ðu odaya girdiklerinde kundura tamircisinin gözle-
rindeki baðý çözmüþ. Sonra da:

–Baba Mustafa, demiþ, sizi bu parçalarý dikmek
için buraya getirdim. Vakit kaybetmeyin. Ýþinizi bi-
tirince size bir altýn daha vereceðim.

Baba Mustafa, manzarayý görünce çok korkmuþ
ve endiþelenmiþ. Bu iþin baþýný aðrýtacaðýný düþün-
müþ. Fakat bir altýn daha alacaðýný düþününce he-
men iþe koyulmuþ. Kasým’ýn ceset parçalarýný bir
araya getirmiþ ve tek tek dikmiþ. Bu iþ bitince Mer-
can, adama bir altýn daha vermiþ, adamýn gözlerini
tekrar baðlamýþ ve onu evine götürmüþ. 

Sonra da mahalleden bulduðu birkaç merha-
metli kimsenin yardýmý ile Kasým’ý kefenleyip tabu-
ta koymuþlar. Cenaze namazý da normal seyrinde
geçmiþ. Öyle ki þehirde hiç kimse, adamcaðýzýn ba-
þýna gelen korkunç felâketten en ufak bir þüpheye
bile düþmemiþ.

Kasým’ýn gömülmesinden üç dört gün sonra Ali
Baba, karýsýna:
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–Kasým’ýn karýsý teselliye muhtaç. Zavallýyý bir
iki hafta yalnýz býrakmayalým, gidip onun evinde
kalalým. Nasýl olsa evleri geniþ, demiþ.

Ardýndan birkaç parça eþya almýþlar ve kapýlarý-
na kilit vurmuþlar. Bu arada altýnlarý da yanlarýna al-
mayý ihmal etmemiþler, altýn torbalarýný eþeðe yük-
leyerek merhum kardeþinin evine yerleþmiþler.

Bu olaylarýn üzerinden bir zaman geçtikten son-
ra Kýrk Haramiler, tekrar ormandaki haydut yatak-
larýna gelmiþler. Ortada Kasým’ýn cesedini bulama-
dýklarý gibi altýn torbalarýndan birçoðunun da yerin-
de yeller estiðini görünce þaþýrýp kalmýþlar. 

Reisleri:

–Yataðýmýzý keþfetmiþler, demiþ. Eðer gözümü-
zü açmazsak mahvolduk demektir. Öldürdüðümüz
hýrsýz, kapýyý açan sýrrý öðrenmiþ, fakat demek ki
yalnýz da deðilmiþ. Bir baþkasý da bu sýrrý biliyor-
muþ. Herhâlde yakýnlarýndan biri olmalý. O hâlde
içimizden cesur, kurnaz, iþbilir birimiz bir yabancý
kýyafetiyle þehre gitmeli ve öldürdüðümüz o adamýn
akýbeti hakkýnda bilgi edinmeli. Þehir halký bu ada-
mýn ölümü hakkýnda ne diyor? Bu adam kimdir?
Nerede oturuyor? Bütün hünerini kullanarak bu so-
rularýn cevaplarýný öðrenmeye çalýþmalý. Biz bir kere
bunu öðrendik mi, muhakkak öteki adamý da yakalar
ve onu da bize daha fazla zarar vermeden haklarýz.
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Bunun üzerine haramilerden biri tanýnmaz bir
kýlýða girmiþ ve akþam vakti yola çýkmýþ. Ertesi gün
seher vakti þehre girmiþ. Çarþý meydanýna kadar yü-
rüdükten sonra etrafý iyice kolaçan etmiþ. Sadece
bir dükkânýn açýk olduðunu görmüþ: Baba Musta-
fa’nýnki...

Baba Mustafa iþine baþlamak için kundura elin-
de, sedirde oturuyormuþ. Haydut selâm vermiþ ve
içeriye girmiþ:

–Babalýk, demiþ, sen hep böyle erkenden mi ça-
lýþmaya baþlarsýn? Bu yaþýnda, bu zayýf ýþýkta, nasýl
oluyor da görebiliyorsun? Bu iþi ortalýk aydýnlanýn-
ca bile yapmak zor görünüyor?

Baba Mustafa cevap vermiþ:

–Beni yaþlý görebilirsiniz, ancak gözlerim yine
de saðlamdýr, bundan hiç þüpheniz olmasýn, demiþ.
Ayrýca ben bu gözlerle az zaman önce buradan daha
karanlýk bir yerde bir ölüyü dikmiþimdir.

Bu sözleri duyan haydut için için sevinmiþ, sinsi
sinsi gülümsemiþ ve içinden keyifle “Ýyi ki þehre ge-
lir gelmez ilk önce bu ihtiyara baþvurmuþum. Artýk
hiç þüphem kalmadý, þehre girer girmez öðrenmek
istediðimi öðrendim.” demiþ. 

Daha sonra da yalandan bir hayret ifadesi ile
yamacýya yönelerek:
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–Nasýl, bir ölü mü diktiniz? Peki, bir ölü nasýl,
niçin dikilir ki? Herhâlde ölüyü sardýklarý kefeni
kastediyorsun, deyince Baba Mustafa:

–Hayýr, caným, diye cevap vermiþ. Ben ne de-
mek istediðimi gayet iyi biliyorum. Sen beni söylet-
mek istiyorsun, ama nafile, boþuna uðraþýyorsun,
aðzýmdan fazla bir lâf alamazsýn.

Bunun üzerine harami, Baba Mustafa’ya ken-
disini bu iþi yaptýðý yere götürürse beþ altýn vermeyi
vaat etmiþ. Fakir bir adam olan Baba Mustafa da
altýnlarý duyunca dayanamamýþ ve harami ile bera-
ber sokaða çýkmýþ.

–Ýþte, demiþ, benim gözlerimi burada baðladý-
lar, ben de þu gördüðünüz tarafa dönmüþtüm.

Harami cebinden bir mendil çýkartmýþ ve ihti-
yarýn gözlerini baðlamýþ, daha önce ne kadar yürüdü
ve hangi tarafa gitti ise kundura yamacýsýnýn tekrar
öyle yürümesini istemiþ. Birbirlerine kýlavuzluk ede-
rek duracaklarý yere kadar birlikte yürümüþler.

Baba Mustafa:

–Öyle tahmin ediyorum ki buraya kadar yürü-
müþtük, demiþ.

Gerçekten de Ali Baba’nýn oturduðu evin önüne
gelmiþler. Harami, Baba Mustafa’nýn gözündeki ba-
ðý çözmeden önce kapýya tebeþirle bir iþaret koymuþ,
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sonra da tamirciye bu evin kime ait olduðunu sor-
muþ. Baba Mustafa da o mahalleden olmadýðý için
bilmediðini söylemiþ. Bunun üzerine birbirlerinden
ayrýlmýþlar ve harami ormana doðru yol almýþ.

Biraz sonra Mercan, alýþveriþ için evden çýkýp da
haraminin kapýya koymuþ olduðu iþareti görünce
kendi kendine: 

–Bu iþaret de ne oluyor acaba? Yoksa birisi efen-
dime bir fenalýk mý etmek istiyor? Ya da birisi þaka
mý yapmak istiyor? Her ne maksatla yaparlarsa yap-
sýnlar, her ihtimale karþý tedbiri elden býrakmamaya
çalýþmalý, demiþ.

Hemen kendisi de eline bir tebeþir almýþ ve öte-
ki evlerin kapýsýna da ayný iþareti koymuþ. Sonra eve
girince ne efendisine, ne de iki hanýma yaptýðý iþten
hiç bahsetmemiþ.

Diðer taraftan þehre giden harami, arkadaþlarý-
nýn yanýna dönmüþ, iþi nasýl baþardýðýný gururlana-
rak anlatmýþ ve hepsini keyiflendirmiþ. Daha sonra
hepsi de silâhlanmýþ, fakat þüpheleri üzerlerine çek-
memek için ayrý ayrý kafilelerle þehrin yolunu tut-
muþlar. Kasým’ýn kapýsýna iþaret koyan harami ile
reisleri þehre en son girmiþler. Bu haydut, reisi Ali
Baba’nýn oturduðu mahalleye götürmüþ ve iþaret
koyduðu kapýnýn önüne gelince de: 

–Ýþte bu ev, diyerek göstermiþ. 
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Fakat biraz daha yürüyünce bakmýþlar ki bütün
kapýlarda ayný iþaret var. Reis, yanýndaki haramiye
bu kapýlarý göstererek:

–Hangi kapý? Bütün kapýlarda ayný iþaret var,
demiþ. 

Þaþkýna dönen harami ne cevap vereceðini bile-
memiþ. Bu evden sonraki dört ya da beþ evin kapý-
sýnýn üstüne de ayný iþaretin konulmuþ olduðunu
görünce büsbütün þaþýrmýþ. Reise, yemin üstüne ye-
min etmiþ, yalnýz bir tek iþaret koyduðunu söylemiþ
ama nafile.

Bu karýþýklýk yüzünden planýnýn suya düþtüðü-
nü gören reis, derhâl çetesini toplayýp ormana dön-
mek zorunda kalmýþ. Derken baþka bir harami, bu
iþi daha iyi baþaracaðýný iddia etmiþ. Reis de:

–Pekâlâ, yarýn sabah þafakla beraber yola çýkar-
sýn, demiþ.

Bu harami de önce Baba Mustafa’yý bulmuþ, ilk
harami gibi o da altýn teklifiyle Baba Mustafa’yý
kandýrmýþ ve ayný yolla Kasým’ýn evini bulmuþlar.
Harami, diðer haraminin koyduðu beyaz iþaret ye-
rine daha iyi belli olur diye kýrmýzý iþaret koymuþ.
Fakat pek az bir zaman sonra sokaða çýkan Mercan,
eve dönüþünde bu kýrmýzý iþareti de görmüþ. Yine
ayný þekilde düþünerek, komþu evlerin kapýlarýna da
ayný þekilde birer kýrmýzý iþaret koyuvermiþ.
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Bu arada iþini bitirdiðini düþünen harami
hemen arkadaþlarýnýn yanýna dönmüþ, Kasým’ýn
evini öteki evlerle karýþtýrmamak için ne yaptýðýný
anlatmýþ. Reisle adamlarý bu sefer iþin gerçekten
baþarýlý olacaðýna inanmýþlar. Yine ayný tedbirlerle
þehre girmiþler ve doðruca Ali Baba’nýn sokaðýna
gitmiþler. Ancak yine ayný tabloyla karþýlaþmýþlar.
Bu defa da bütün kapýlarýn üstünde kýrmýzý iþaret
varmýþ.

Bu iþten hiç de memnun kalmayan reis, bu sefer
daha da öfkelenmiþ. Gidip Baba Mustafa’yý bulmuþ
ve önceki seferlerdeki gibi Kasým’ýn evinin önüne
gelmiþler. Evin sahibi Kasým’ýn öldüðünü ve artýk
evde kardeþi Ali Baba’nýn oturduðunu öðrenmiþ.
Sonra da adamlarýyla beraber tekrar ormana dön-
müþ. Bu sefer kendisi bir plan yapmaya karar vermiþ
ve o gece sabaha kadar uyumamýþ. 

Nihayet bir plan yapmýþ. Plan gereði yakýndaki
köylere gitmiþler ve köylerden on dokuz katýrla,
otuz sekiz kocaman küp satýn almýþlar. Bu küpler-
den yalnýzca birinde zeytinyaðý varmýþ. Diðer küpler
boþmuþ. Reis, boþ olan bu küplerin içine silâhlý
adamlar koyduktan sonra, içindekilerin serbestçe
nefes alabilmeleri için küplerin aðzýný kýrýk yer-
lerinden sanki zeytinyaðý ile dolu imiþ gibi gayet
ustalýkla kapatmýþ.
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Reis böylece otuz yedi haramiyi içine týktýðý
küplerle beraber, bir zeytinyaðý küpünü katýrlarýna
yüklemiþ ve hayvanlarýný süre süre þehrin yolunu
tutmuþ. Güneþ battýktan sonra þehre varmak isti-
yormuþ. Aþaðý yukarý düþündüðü saatte de varmýþ
ve doðruca Ali Baba’nýn evine gitmiþ. Ali Baba’yý
kapýnýn önünde dinlenirken bulmuþ.

–Efendimiz, demiþ ona, görüyorsunuz ya, yarýn
sabah erkenden pazarda satmak üzere zeytinyaðý
getirdim, fakat sabah oluncaya kadar bu geceyi ge-
çirebileceðim bir yer yok. Eðer sizi rahatsýz etmez-
sem, lütfen beni bu gece evinize kabul edin, minnet-
tarýnýz olurum.

Ali Baba, reisi zeytinyaðý satýcýsý kýyafetinde ol-
duðu için tanýyamamýþ.

–Hoþ geldiniz, demiþ, buyurunuz içeriye!

Katýrlarýn yüklerini indirip yemlerine, sularýna
bakmalarý için hizmetçileri vazifelendirmiþ. Sahte
satýcýyý da sofrasýna davet etmiþ. Yemeðin sonunda
Mercan’dan misafiri çok iyi aðýrlayarak ona güzel
hizmet etmesini istemiþ. Ayrýca ertesi gün pazarýn
açýlýþýný kaçýrmamasý için kendisini sabahleyin er-
kenden uyandýrmasý emrini de vermiþ ve bu emrin
arkasýndan:

–Haberin olsun, yarýn, gün doðmadan hamama
gideceðim. Çamaþýrlarýmý hazýrlamayý ve hizmetçi
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Abdullah’a vermeyi unutma. Ayrýca bana bir de et
suyu hazýrla, dönüþümde içeceðim, diyerek yatmaya
gitmiþ.

Bu sýrada haramilerin reisi, adamlarýna emirleri-
ni vermek için, sessiz sedasýz küplerin konulmuþ ol-
duðu avluya sokulmuþ. Ýlk küpten baþlayýp sonun-
cuya kadar her birine gayet yavaþ sesle:

–Ben, yattýðým odadan küçük küçük taþlar atýn-
ca hepiniz elinizdeki býçaklarla aþaðýdan yukarýya
küpleri parçalayarak dýþarýya fýrlayýn. Derhâl yaný-
nýza gelirim, demiþ.

Bu talimatý verdikten sonra da odasýna çýkmýþ
ve hemen kalkmaya hazýr olmak için elbiseleriyle
uzanýp yatmýþ. Mercan, Ali Baba’nýn emirlerini unut-
mamýþ, hamam çamaþýrlarýný hazýrlayýp, henüz yat-
mamýþ olan Abdullah’a vermiþ, et suyunu kaynat-
mak için de et tenceresini ateþe koymuþ. Fakat et
suyu tam kaynamaya baþlarken lamba sönüvermiþ.
Evde ne zeytinyaðý ne de mum varmýþ. “Þimdi ne
yapmalý?” diye düþünürken Abdullah ona:

–Tamam, buldum! Avludaki küpler zeytinyaðý
dolu deðil miydi? Git de avludaki küplerin birinden
biraz zeytinyaðý doldur. Yaðdan aldýðýmýz kadarýnýn
ücretini, yað satýcýsýna öderiz, demiþ.

Mercan sevinçle:
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–Haklýsýn, deyip zeytinyaðý kabýný almýþ ve av-
luya gitmiþ. Ýlk küpe yaklaþýrken içerisinde saklanan
harami, gelen kiþiyi reisi zannedip seslenmiþ:

–Vakit geldi mi?

Kendinden çok emin ve soðukkanlý bir kýz olan
Mercan, kim olduðunu belli etmemesi gerektiðini
hemen anlamýþ. Ali Baba ile ailesinin büyük bir teh-
like içinde olduðunu ve gürültüsüz bir þekilde bunu
engellemek gerektiðini düþünmüþ.

Hiç bozuntuya vermeden, haramilerin reisinin
sesini taklit ederek onun gibi cevap vermiþ:

–Daha deðil, fakat birazdan!

Sonra ikinci küpe yaklaþmýþ, yine ayný soruyla
karþýlaþmýþ, ona da ayný cevabý vermiþ ve iþte böyle-
ce, zeytinyaðý dolu son küpe yaklaþýncaya kadar bu
sorular devam etmiþ. Mercan anlamýþ ki Ali Baba,
evine bir zeytinyaðý satýcýsý misafir ettiðini sanýrken
meðer haramilerin reisi olan bu sahtekâr yaðcý ile
beraber otuz sekiz haramiyi almýþ. Mercan artýk du-
rur mu? Aceleyle zeytinyaðý testisini doldurup mut-
faða dönmüþ, tekrar lambasýný yakmýþ. Daha sonra
büyük bir kazan alarak yine avluya gitmiþ, kazaný
küpteki zeytinyaðý ile doldurmuþ. Sonra kýzgýn ate-
þin üstüne oturtmuþ. Zeytinyaðý kaynamaya baþ-
layýnca kýzgýn yað kazanýný almýþ ve bu yaðdan tek
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tek küplerin içine dökmüþ. Lambasýný söndürmüþ ve
bundan sonra ne olacaðýný gözetlemek için mut-
faðýn avluya bakan bir penceresi önünde beklemeye
baþlamýþ.

Bir saat sonra haramilerin reisi uyanmýþ ve evin
derin sessizliðinden istifade ederek daha önce plan-
ladýðý gibi küçük taþlarý küplerin üzerlerine doðru
atmýþ. Arkadaþlarýndan cevap beklemiþ, fakat hiçbir
hareket olmamýþ. Bunun üzerine telâþlanmýþ, sessiz-
ce avluya inmiþ, küplere doðru yaklaþmýþ ve küple-
rin içinden sýcak ve yanýk bir zeytinyaðý kokusu gel-
diðini görmüþ. Hemen bütün küpleri kontrol edince
bütün adamlarýnýn ölmüþ olduklarýný görmüþ.
Planýnýn suya düþtüðünü gören reis, arkadaþlarýnýn
ölmesinden duyduðu üzüntü ile hemen evin avluya
açýlan duvarýnýn üstünden atlayarak kaçmýþ.
Mercan, bütün seslerin kesildiðini görünce evin em-
niyet altýnda olduðunu anlamýþ ve nihayet uyumuþ.

Diðer taraftan Ali Baba, gün doðmadan kalk-
mýþ ve kendisi uykuda iken evinde geçen hayret
verici olaydan habersiz, arkasýnda hizmetçisiyle
beraber hamama gitmiþ. Ancak eve dönüp de zey-
tinyaðý küplerini yine ayný yerde görünce þaþýrmýþ ve
Mercan’a bunun sebebini sormuþ. O zaman Mercan,
ona gece otuz yedi haramiye ne yaptýðýný anlatmýþ.
Ali Baba, bu sadýk hizmetçisine karþý çok minnettar
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olmuþ ve atlattýðý büyük tehlikeden dolayý Allah’a
bol bol þükretmiþ.

Mercan’a:

–Seni lâyýk olduðun gibi mükâfatlandýrmadan
ölmeyeceðim, demiþ. Sana hayatýmý borçluyum ve
þu andan itibaren seni öz kýzým gibi görüyorum.
Allah, beni senin vasýtanla bu haramilerin elinden
kurtardý. Ýnþallah yine Allah’ým, beni onlarýn kötü-
lüklerinden korumaya devam eder, demiþ ve sözünü
þöyle tamamlamýþ:

–Bundan sonra yapacaðýmýz iþ, hiç vakit kay-
betmeden ve hiç kimsede þüphe uyandýrmadan bu
haramileri gömmektir.

Hemen harekete geçmiþler ve haramileri bahçe-
deki aðaçlarýn altýna kazýlan büyük bir çukura göm-
müþler. Katýrlara gelince Ali Baba bunlarý, kimseye
fark ettirmeden kölesi ile ikiþer üçer pazara gönderip
sattýrmýþ. 

Diðer taraftan Kýrk Haramilerin reisi, baþýna
gelenleri düþündükçe sinirinden deliye dönüyor, ge-
ce gündüz Ali Baba’dan nasýl bir intikam alabile-
ceðini düþünüyormuþ. Birkaç gün sonra öncekiler-
den çok baþka bir þekilde kýyafetini deðiþtirmiþ, iyi
bir at satýn alarak sýrtýna define maðarasýndan aldýðý
kýymetli eþyalardan yüklemiþ ve güzelce donattýðý
bu atla þehirde gezinmeye baþlamýþ. Sanki yabancý
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bir tüccarmýþ da burada yerleþmek istiyormuþ gibi
bir dükkân kiralamýþ, dükkâný mallarýyla doldur-
muþ ve hemen ticaret yapmaya baþlamýþ.

Tevafuka bakýn ki kendi kiraladýðý dükkânýn
karþýsýndaki dükkân vaktiyle Kasým’ýn dükkâný imiþ.
Kasým öldükten sonra Ali Baba’ya kalýnca Ali Baba
da bu dükkâný oðluna vermiþ. Haramilerin reisi,
çevresindekilere kendisini Hoca Hüseyin ismiyle ta-
nýtýyormuþ. Bu arada komþularýna nezaket tasla-
maktan da geri kalmamýþ ve özellikle Ali Baba’nýn
oðlu ile pek sýký fýký dost olmaya çalýþarak onu, sýk
sýk yemeðe davet etmiþ. Hoca Hüseyin’in nezaketi-
ne karþý minnet altýnda kalmak istemeyen delikanlý
da babasýna bu adamýn iyiliklerini anlata anlata bi-
tirememiþ ve nihayet Ali Baba da bir akþam onu
sofrasýna davet etmiþ.

Hoca Hüseyin’i deðiþik kýyafetiyle tanýyamayan
Ali Baba, oðluna karþý gösterdiði dostluk ve sami-
miyetten dolayý ona çok teþekkür etmiþ. Ve aralarýn-
da güzel bir sohbet baþlamýþ. Derken tam sofraya
oturacaklarý sýrada Hoca Hüseyin, pek utangaç bir
tavýrla bir ricada bulunmuþ ve demiþ ki:

–Af edersiniz, ben hiç tuz sevmem. Yiyeceðim
et tuzsuz olabilir mi acaba?

Bunun üzerine Ali Baba, mutfaða gidip Mer-
can’ý durumdan haberdar etmiþ. Yemeði hazýrlamak
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üzere olan Mercan, misafirin bu arzusuna kýzmýþ ve
bunu bir nezaketsizlik saymýþ.

–Bu tuz yemeyen adam da kim oluyor? Þimdi
yemek gecikecek. Yeniden yapacaðým yemek de tat-
sýz tuzsuz bir þey olacak, demiþ. 

Bununla beraber istemeyerek de olsa Mercan bu
emre uymak zorunda kalmýþ. Fakat bir yandan da bu
tuz yemeyen adam, nasýl bir adamdýr diye merak
etmiþ. Yemeði hazýrladýktan sonra sofrayý kurmak
bahanesiyle içeriye girmiþ ve farklý kýyafetler giymiþ
olmasýna raðmen haramilerin reisini ilk görüþte taný-
mýþ. Onu biraz daha dikkatli gözden geçirince elbi-
sesinin altýnda bir hançer gizli olduðunu da görmüþ.

Kendi kendine:

–Þimdi anladým, bu haydut efendimi öldürmek
için buraya gelmiþ, ben ona yapacaðýmý bilirim, di-
yerek odadan ayrýlmýþ. 

Bir yandan yemek piþerken, diðer yandan Mer-
can bir rakkase fistaný giymiþ, beline de altýn yaldýz-
lý bir gümüþ kemer geçirerek ucuna bir hançer tak-
mýþ. Sonra Abdullah’a demiþ ki:

–Abdullah, al eline tefi de gidip efendimizin mi-
safirini eðlendirelim.

Daha sonra beraberce misafirin olduðu odaya
girmiþler ve onlarý eðlendirmeye baþlamýþlar. Sofra-
dakiler bu eðlenceden çok hoþlanmýþlar, yalnýz Hoca
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Hüseyin’in caný sýkýlmýþ. Çünkü bir an evvel intika-
mýný almak istiyormuþ. Bir süre sonra Mercan,  oyu-
nun bir parçasý gibi yaparak hançerini çekmiþ, sanki
yeni figürler yapýyormuþ gibi hançeri elinde bir ak-
sesuar gibi kullanmýþ.

Sonra tefi sol eliyle Abdullah’ýn elinden kapmýþ ve
hançeri sað elinde tutarak seyircilerden para toplayan
rakkaseler gibi tefin iç tarafýný Ali Baba’ya uzatmýþ.

Ali Baba tefin içine bir altýn fýrlatmýþ. Mercan
bundan sonra Ali Baba’nýn oðluna gitmiþ, o da ba-
basýnýn yaptýðýný yapmýþ. Mercan’ýn kendisine gele-
ceðini anlayýnca Hoca Hüseyin de keseye davran-
mýþ. Fakat henüz kesesini çýkarýp da elini içerisine
daldýrýrken Mercan, þimþek gibi bir hýzla hançerini
onun göðsüne saplamýþ ve haramilerin reisini öldür-
müþ. Ali Baba ile oðlu bir çýðlýktýr koparmýþlar.

Ali Baba:

–Ne yaptýn bedbaht kýz? Neden yaptýn? Maksa-
dýn hepimizi mahvetmek mi, diye aðlarken Mercan:

–Sizi mahvetmek için deðil, kurtarmak için yap-
tým bunu, demiþ. 

Ve Hoca Hüseyin’in cübbesini kaldýrýp Ali Ba-
ba’ya onun silâhlý olduðunu göstermiþ.

–Bakýn, demiþ, iyice bakýn yüzüne, sahte zeytin-
yaðcýyý ve Kýrk Haramilerin reisini tanýyacak mýsý-
nýz bakalým?
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Ali Baba aðlayarak Mercan’ý alnýndan öpmüþ:

–Mercan, seni azat ediyorum, demiþ. Fakat bu
kadarý da kâfi deðil. Umarým ki oðlum, hayran kalý-
nacak bir metanetle iki defa bizim hayatýmýzý kur-
taran kýzla evlenmek isteyecektir.

Delikanlý en ufak bir tereddüt göstermek þöyle
dursun, bilakis can u gönülden bu teklife razý olmuþ.
Sonra da haramilerin reisinin cesedini öteki otuz
yedi haydudun yanýna gömmüþler. Birkaç gün sonra
Ali Baba, güzel bir düðünle Mercan’ý oðluyla evlen-
dirmiþ. 

Bir yýl sonra Ali Baba, artýk korkacak bir þey
kalmadýðýný anlamýþ, ama yine de emniyeti için lâ-
zým olan tedbirleri alarak maðaraya bir seyahat yap-
mýþ. Kayanýn yanýnda atýndan inmiþ ve kapýnýn
önüne varýnca:

–Açýl susam, açýl, demiþ. Kapý açýlmýþ, Ali Baba
içeriye girmiþ ve maðaranýn hâlinden hiç kimsenin
bu gizli yerin sýrrýný bilmediðini anlamýþ. Beraberin-
de getirdiði torbaya altýnlarý doldurmuþ ve þehre
dönmüþ.

Ýþte o zamandan beri Ali Baba, oðlu ve onlardan
sonra ayný sýrrý miras býraktýklarý torunlarý, bu ser-
vetten istifade ederek þehirde parlak bir hayat sürüp
gitmiþler ve þehrin ileri gelenleri tarafýndan hep hür-
met ve itibar görmüþler. Masalýmýz da burada bitmiþ.
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BÜLBÜL, ÞARKI SÖYLEYEN
AÐAÇ VE ALTIN RENKLÝ SU 
Evvel zaman içinde adý Hüsrev Þah olan bir hü-

kümdar varmýþ. Bu hükümdar, hem çok genç hem
de güçlü ve yakýþýklý imiþ. Bir o kadar da adaletli
olan bu hükümdarýn vezirleri ve yardýmcýlarý da
onun gibi adaletli imiþ. Öyle ki onlarýn ülkelerinde
kaplan ile oðlak yan yana yürür ve ayný ýrmaktan su
içermiþ de oðlaða bir þey olmazmýþ. Hüsrev Þah, yö-
netimi altýndaki þehirde ne olup bittiðini bizzat gör-
mek istermiþ ve bu yüzden her gece sarayýn ileri ge-
lenlerinden biriyle beraber yabancý bir derviþ kýlý-
ðýnda çýkýp gezermiþ.

Bir gece yine dolaþýrken bir sokakta ilginç bir
konuþmaya þahit olmuþ. Yoldaþlarýyla birlikte sesle-
rin geldiði eve yaklaþmýþ ve kapýnýn aralýðýndan içe-
riye bakmýþ. Orada ýþýðýn etrafýnda bir hasýra otur-
muþ sohbet eden üç genç kýz görmüþ. 

Bunlarýn ilki:

–Kardeþlerim eðer dileklerim kabul olsaydý, ben
sultanýn tatlýcýbaþýsýnýn eþi olma dileðini tutardým.
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Siz benim, özellikle Sultan Tatlýsý denen ve kat kat
yufkadan yapýlan o harika, o nefis ve lezzetli hamur
tatlýsýný ne çok sevdiðimi bilirsiniz. Bunu da en iyi
yapan sultanýn tatlýcýbaþýsýdýr, demiþ.

Ýkincisi de:

–Kardeþlerim ben ise sultanýn aþçýbaþýsýnýn eþi
olmak isterdim. Sultan þölenler düzenlediði zaman,
o baþlar üzerinde giden içi doldurulmuþ ve fýrýnda
piþmiþ hindiler, kuzu çevirmeler nasýl da iþtahýmý ka-
bartýyor. Kim bilir ne kadar lezzetlidirler, demiþ.

Ýki kýz kardeþ bu þekilde dileklerini açýklarken,
sessizce oturmakta olan üvey kýz kardeþlerine dön-
müþ ve ona alaylý bir tavýrla:

–Ya sen küçük, sen ne dilemektesin? Öyle gözle-
rini yere dikmiþ, hiçbir þey söylemeden duruyorsun.
Ama merak etme, seçtiðimiz kocalara kavuþursak,
senin de her zaman yanýmýzda olman için sultanýn
uþaklarýndan biriyle evlenmeni saðlarýz, demiþler.

Küçük kýz kardeþin yüzü kýzarmýþ ve utancýn-
dan hiçbir þey diyememiþ. Küçük kýzýn utangaçlýðý-
na gülen ablalarý, sorularla onu iyice sýkýþtýrmýþlar ve
konuþuncaya kadar da uðraþmýþlar. Sonunda o da
gözlerini yerden kaldýrmadan:

–Kardeþlerim, ben sultan efendimizin eþi olmayý
dilerdim! Ve ona hayýrlý evlâtlar vermeyi isterdim,
demiþ.
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Sultan ve veziri bunlarý görüp iþitmiþler. Ama
kendilerini ele vermeden oradan uzaklaþmaya karar
vermiþler. Hüsrev Þah, bu kardeþlerin konuþmala-
rýndan oldukça keyiflenmiþ ve onlarýn bu dileklerini
yerine getirmeye karar vermiþ. Ertesi gün üç kýzýn
da saraya getirilmesini emretmiþ. Veziri de emri ye-
rine getirerek üç kýz kardeþi hemen huzuruna çýkar-
mýþ.

Tahtýna kurulmuþ olan sultan, baþý ve gözleriyle
onlara “yaklaþýn” anlamýnda iþaret etmiþ. Kýzlar, kor-
kularýndan titreyerek ve sendeleyerek yaklaþmýþlar.
Sultan onlara þefkatli bir gülüþle:

–Ýyilik ve güzellik üzerinize olsun kýzlar! Bugün
dileklerinizin yerine getirileceði gündür! Ben sizin
dileklerinizi biliyorum. Ýlkin sen, en büyük kýz, se-
nin dileðin yerine gelecek ve tatlýcýbaþý bugün eþin
olacak! Ve sen, ikinci kýz, sen de aþçýbaþýnýn eþi ola-
caksýn.

Böyle konuþurken, duygulanan ve yüreði dur-
mak üzere olan küçük kýza dönmüþ ve:

–Sen haným sultan olacaksýn! Bu saray senin sa-
rayýn, ben de senin kocan olacaðým, demiþ.

Gerçekten de üç kýzýn düðünleri ayný gün içinde
yapýlmýþ. Aþçý ile tatlýcýnýn düðünü bilinen sýradan
evlilik þenlikleriyle yapýlýrken, sultanýnki dillere
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destan olmuþ. Böylece kýskançlýk ve can sýkýntýsý, iki
büyük kýzýn içine daha ilk günden yerleþmiþ. O
andan baþlayarak küçük kýz kardeþlerini mahvet-
meyi kararlaþtýrmýþlar. Ama bu hislerini de pek belli
etmemeye çalýþmýþlar. Oysa çok iyi niyetli olan kü-
çük kýz, saray âdetlerini hiçe sayýp ablalarýný hep ya-
nýnda tutuyormuþ. Onlar da sahte minnet duygula-
rýný sergiliyorlarmýþ. Allah’ýn onlara bahþettiði mut-
lulukla yetinmeyip, küçük kýz kardeþlerinin mutlu-
luðunu kýskanýyorlarmýþ.

Böylece dokuz ay geçmiþ. Bu sürenin sonunda
haným sultanýn, Allah’ýn izniyle, ay kadar güzel bir
þehzadesi olmuþ. Doðum sýrasýnda genç kadýn, sade-
ce kardeþlerinin yanýnda olmasýný istemiþ. Ýki kýz
kardeþ, zaten kinli olduklarý kardeþlerine yapacakla-
rý kötülüðün fýrsatýný sonunda bulmuþlar ve çocuðu
annesinden saklamýþlar. Bebeðin yerine de ölmüþ bir
köpek yavrusu koymuþlar. Bunu bütün saray kadýn-
larýnýn önüne, haným sultanýn çocuðuymuþ gibi
çýkarmýþlar. 

Sultan Hüsrev Þah bu haberi alýnca, sanki dünya
baþýna yýkýlmýþ, üzüntüsünden ve utancýndan dýþarý
çýkamaz olmuþ. Kendini dairesine kapatmýþ ve
devlet iþleriyle de uðraþmak istememiþ. Haným sul-
tan da derde boðulmuþ, ruhu alçalmýþ ve yüreði
ezilmiþ.
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Yeni doðan çocuða gelince, teyzeleri onu bir se-
petin içine koyup sarayýn yaný baþýndan geçen de-
reye býrakmýþlar. Sonra da hýzla oradan uzaklaþmýþ-
lar. O sýrada sarayýn bahçývaný su kenarýnda dolaþý-
yormuþ. Birden su üzerinde yüzen bir sepet görmüþ.
Meraklanýp sepeti kendine doðru çekmiþ ve içine
bakmýþ. Bir de ne görsün ay parçasý gibi bir çocuk!
Hazreti Musa’yý sazlar arasýnda gören firavun kýzý-
nýn uðradýðý þaþkýnlýða uðramýþ.

Kaderin bir cilvesi, bahçývan yýllardýr evliymiþ,
ama hiç çocuðu yokmuþ. Yýllardýr çocuðunun olma-
sý için dua ediyormuþ. Karýsý ile birlikte yalnýzlýktan
sýkýlýyorlarmýþ. Bu yüzden bahçývan bu çocuðu bu-
lunca onu Allah’ýn bir lütfü olarak görmüþ, çok se-
vinmiþ ve sepeti olduðu gibi alarak karýsýnýn yanýna
koþmuþ. Eve vardýðýnda heyecanlý bir sesle ona:

–Güzellik seninle olsun ey amcamýn kýzý! Bak
iþte bu bize Allah’ýn bir hediyesi. Çocuðumuz olma-
dýðý için Yüce Allah, bu çocuðu bize armaðan etmiþ
olmalý. Bu çocuk bizim çocuðumuz olsun, demiþ. 

Sonra da ona, çocuðu dere üzerinde yüzen bir
sepet içinde nasýl bulduðunu anlatmýþ. Dualarýnýn
kabul olduðunu söylemiþ ve çok mutlu olmuþlar.
Kadýn da hiç tatmadýðý analýk duygusunu tatmaya
baþlamýþ. Bu küçük çocuðu ikisi de çok sevmiþler.

Ertesi yýl haným sultan, yine hamile kalmýþ ve
bir çocuðu daha olmuþ. Doðum sýrasýnda yanýnda
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yine o kýskanç kýz kardeþleri varmýþ. Yeni doðan be-
beðe hiç acýmadan ilki gibi bir sepet hazýrlamýþlar.
Bebeði gizlice alýp bu sepete yerleþtirmiþler ve sepeti
dereye býrakmýþlar. Saray kadýnlarýna da ölü bir kedi
yavrusu göstererek “Bunu, haným sultan doðurdu.”
demiþler. Bu haberi alan sultan ve haným sultan,
utancýndan ve üzüntüsünden ne yapacaklarýný þaþýr-
mýþlar. Bir kez daha yürekleri kan aðlamýþ.

Çocuða gelince, çocuklarý koruyan Allah, onu
da dere kenarýnda gezinmekte olan bahçývanla kar-
þýlaþtýrmýþ. Bahçývan öncekinde olduðu gibi bu defa
da onu sudan kurtarmýþ ve kendi yavrusu gibi sevmiþ.
Öncekine gösterdiði ilgiyi bu çocuða da göstermiþ.

Bütün dualarý kabul eden Allah, haným sultana
bir çocuk daha nasip etmiþ. Bu kez doðan bir kýz-
mýþ. Bu üçüncü çocuðun baþýna da ayný þeyler gel-
miþ. Ve onu da yine bahçývan sahiplenmiþ.

Ýki kýz kardeþ yapacaklarýný yaptýktan sonra, bu
kez yeni doðmuþ bebeðin yerine kör bir fare yavrusu
koymuþlar. Sultan, çok merhametli ve alçak gönüllü
olmasýna raðmen bu defa dayanamamýþ ve sonunda:

–Bana evlât versin diyerek evlendiðim bu kadýn
meðer bir canavarmýþ. Sarayýmý bu beladan kurtara-
bilmek için onu öldürmekten baþka çare yok, diye
haykýrmýþ ve haným sultan hakkýnda ölüm fermaný
çýkartmýþ. Böyle bir karar vermesine raðmen
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karýsýný çok seven sultan, aldýðý karardan dolayý
gözyaþlarýna boðulmuþ. Ruhunu büyük bir acýma
duygusu kaplamýþ ve sonunda çýkardýðý fermandan
vazgeçmiþ. 

Kadýný gözünün önünden uzaklaþtýrmalarýný ve
sarayýn ta dibindeki bir odaya kapatmalarýný buyur-
muþ. O andan itibaren kadýný gözyaþlarýna terk ede-
rek bir daha yanýna uðramamýþ. Zavallý anne de
dünyanýn bütün acýlarýný tadarak orada yaþamýþ. Ýki
kýskanç kýz kardeþe gelince, onlar da küçük kýz kar-
deþlerinden kurtulduklarý için çok mutlu olmuþlar.
Kocalarýnýn kendilerine hazýrladýklarý yemeklerin ve
tatlýlarýn zevkine varmýþlar.

Günler ve yýllar ayný hýzla birbirlerini kovala-
mýþ. O sýrada bahçývanýn evlât edindiði çocuklar da
büyüyorlarmýþ. Bu çocuklarýn en büyüðüne Ferit,
ikincisine Firuz ve kýza da Perizat ismini vermiþler.
Bunlarýn üçü de birbirinden güzellermiþ.

Perizat’ýn güzelliði dillere destanmýþ. Gülümse-
diði zaman yüzünde gonca güller açýyor, aðladýðý
zaman gözyaþlarý birer inci tanesi gibi oluyormuþ.
Ýþte bundan ötürü, anasý, babasý ve kardeþleri de
dâhil olmak üzere, her yanýna yaklaþan ona “Perizat”
derken “Gül gülüþlü” diye hitap etmekten de ken-
dini alamazmýþ. Çoðu zaman da ona sadece “Gül
gülüþlü” diye seslenirlermiþ.
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Herkes onun güzelliðine, tatlýlýðýna, bilgeliðine,
ata biniþ ustalýðýna, ok fýrlatýþýna, cirit ya da mýzrak
atýþýna, tavýrlarýndaki inceliðe, þiir bilgisine hayran
kalýrmýþ. Bu kadar mükemmel olduðu için de anne-
sinin gözlerine yaþlar dolar ve kadýncaðýz çok gurur-
lanýrmýþ.

Ýþte þahýn bahçývanýnýn yetiþtirdiði çocuklar,
böylece büyümüþler ve ergenlik çaðýna gelmiþler.
Bahçývan ve karýsýnýn yaþlarý da epeyce ilerlemiþ.
Günlerden bir gün bahçývanýn eþi hayattan nasibini
alarak Allah’ýn rahmetine kavuþmuþ. Bu ölüm hadi-
sesi bütün aileyi üzüntü ve kedere boðmuþ. Bahçý-
van, üzüntüden ne yapacaðýný bilemiyor, her an ha-
yat arkadaþýný düþünüyor ve evde uzun süre otura-
mýyormuþ. 

Bir gün gidip sultana yalvarmýþ ve artýk bahçý-
vanlýk görevinden ayrýlmak istediðini bildirmiþ. Sul-
tan, bu kadar sadýk bir adamýnýn görevden ayrýlmak
istemesine çok üzülmüþ. Ýstemeyerek de olsa onun
dileðini yerine getirmiþ. Yanýndan ayrýlmadan önce
ona, þehrin yakýnlarýnda bahçeli, her türlü kuþun ve
evcil hayvanlarýn bulunduðu bir ev baðýþlamýþ.

Ýþte bu iyi yürekli adam, emekliye ayrýlýnca üç
çocuðuyla birlikte yeni evinde yaþamaya baþlamýþ.
Çocuklarýn da sevgisiyle Allah’ýn rahmetine kavu-
þuncaya dek ömür sürmüþ. Çocuklarý babalarýnýn
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arkasýndan, gerçek babaya dökülen gözyaþýndan da-
ha fazla gözyaþý dökmüþler. Bahçývan sýrrýyla birlik-
te gömülmüþ. Çocuklar, yalnýz baþlarýna bu þahane
malikânede yaþamaya devam etmiþler. Ýyi yetiþtiril-
dikleri için de üçü birden sakin ve mutlu bir hayat
sürüyorlarmýþ.

Firuz ile Ferit, çoðunlukla evlerinin çevresindeki
ormanda avlanmaya giderlermiþ. Gül gülüþlü Peri-
zat da bahçelerde dolaþmayý severmiþ. Günün birin-
de Perizat yine bahçede dolaþmaya çýkmýþ. Evin
hizmetçilerinden biri, temiz ve iyi yüzlü yaþlý bir ka-
dýnýn, bu güzel bahçede bir iki saat dinlenmek iste-
diðini söylemiþ. Yüzünün güzelliði kadar ruhu da
güzel olan ve yardým etmeyi seven Perizat, yaþlý ka-
dýný bizzat aðýrlamak istemiþ. Ona yiyecek, içecek ve
meyvelerle dolu bir tepsi sunmuþ. Sonra da onu bah-
çelerine götürmüþ.

Birlikte bahçede gezinmiþler. Gül gülüþlü Peri-
zat, iyi yürekli yaþlý kadýnýn koluna girerek yürüyü-
þünü kolaylaþtýrmýþ. Sonra da onu bahçedeki en gü-
zel aðacýn gölgesine oturtmuþ, kendisi de yanýna
oturmuþ. Oradan buradan konuþurken sonunda Pe-
rizat, yaþlý kadýnýn bahçeyi nasýl bulduðunu ve beðe-
nip beðenmediðini sormuþ.

Yaþlý kadýn bir süre düþündükten sonra baþýný
kaldýrýp:
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–Emin olun ki efendim, ben bu zamana kadar
hayatýmý gezerek geçirdim. Böylesine güzel bir yer
görmedim. Senin ve bahçenin benzeri yok gibi. Ama
burada üç þey eksik, demiþ. 

Gül gülüþlü Perizat, bahçesinde eksik olan üç
þeyi merak etmiþ ve yaþlý kadýna:

–Lütfen, iyi yürekli anacýðým! Bana çabucak
söyle ki ben de bileyim, neymiþ bahçemde bulunma-
yan bu üç tane eþi olmayan þey. 

Yaþlý kadýn:

–Hanýmým, bana gösterdiðin merhamet ve ko-
nukseverliðe karþýlýk bu üç þeyin ne olduðunu sana
söyleyeceðim, demiþ. 

Bir an susmuþ ve sözüne devam etmiþ:

–Bu üç eþsiz þeyin birincisi burada olsa bütün
insanlarýn gelip ona bakmak isteyeceði ve onu gö-
rünce de hep bir aðýzdan þarký söyleyeceði bir can-
lýdýr. Bütün kuþlar, bülbüller, kýrlangýçlar, saka kuþ-
larý ve kumrular, onun güzelliðinin üstünlüðünü
bilirler. Bu da hanýmým, Bülbülü’l-Hazar denen Ko-
nuþan Kuþ’tur.

Bu eþsiz þeylerden ikincisi bu bahçede bulunsa, bu
bahçenin aðaçlarýna þarký söyleten meltem, onu dinle-
mek için susardý. Bu malikânenin utlarý, tamburlarý
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tellerini kýrarlardý. Bu da Þarký Söyleyen Aðaç’týr! Ne
aðaçlarýn dallarý, ne utlar, ne tamburlar Þarký Söyle-
yen Aðaç gibi þarký söyleyemezler.

Bu bulunmaz þeylerin üçüncüsü bu bahçede bu-
lunsaydý, bu bahçenin bütün akarsularý, þýrýltýlý akýþ-
larýný kesip ona bakardý. Çünkü karalardaki, deniz-
lerdeki, kaynaklardaki, ýrmaklardaki ve bütün bah-
çelerdeki sular, onun güzelliðinin üstünlüðünü ka-
bul ederlerdi. Bu Altýn Renkli Su’dur. Hanýmým bu
suyun sadece bir damlasý boþ bir havuza aksa, kabarýr
ve altýn demetler hâlinde yükselir. Ýþte baþtan aþaðý
altýn ve sarý yakut kadar saydam olan bu su, Konuþan
Kuþ Bülbülü’l-Hazar’ýn ve Þarký Söyleyen Aðaç’ýn
susuzluðunu giderir, demiþ ve þöyle devam etmiþ:

–Hanýmým eðer bu harika þeyler senin bahçende
olsaydý, güzelliðine güzellik katardý, diye eklemiþ.

Gül gülüþlü Perizat, yaþlý kadýnýn bu sözlerini
iþitince:

–Ey iyi yürekli anacýðým bütün bunlar ne harika
þeyler! Bu harika þeylerin nerede olduðunu bana
söyler misin sen, demiþ. 

Yaþlý kadýn gitmek için ayaða kalkmýþ ve:

–Hanýmým sana layýk olan bu üç þey, Hint sýnýr-
larýnda bir yerlerde bulunmaktadýr. Oraya giden yol
da senin bahçenin hemen arkasýndan geçer. Eðer
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onlarý aramak için birini göndereceksen, kendisine
bu yolu yirmi gün izlemesini, yirminci gün rastla-
dýðý ilk yolcuya bu üç þeyin nerede bulunduðunu
sormasýný söyle. Bu yolcu, ona bu konuda bilgi vere-
cektir, demiþ ve hayýr dualar ederek oradan ayrýlmýþ.

Perizat, o güzel þeylerin hayaline kendini öyle
kaptýrmýþ ki yaþlý kadýna hangi yollardan gitmek
gerektiðini ayrýntýlarýyla sormayý unutmuþ. Hemen-
cecik yaþlý kadýnýn arkasýndan koþmuþ, ama geç kal-
mýþ. Sadece yaþlý kadýnýn söylediklerini unutmama-
ya gayret göstermiþ. Bu harika þeylere sahip olmak,
ya da hiç olmazsa onlarý gidip görmek istemiþ. Yeni-
den bahçesinde gezinmeye baþlamýþ. 

Fakat bu sohbetten sonra bahçesindeki güzellik-
ler, kendisine can sýkýcý gelmeye baþlamýþ. Hatta
ötüþen kuþlarýn sesini bile rahatsýz edici bulmuþ. Gül
gülüþlü Perizat, baþtan ayaða hüzne boðulmuþ ve
bahçe yollarýnda aðlayýp durmuþ. Gözlerinden akan
damlalar, inci tanesi hâlinde donarak arkasýndan
topraða dökülmüþ.

Bu arada kardeþleri Ferit ve Firuz avdan dön-
müþler. Kýz kardeþleri Perizat’ý her zaman beklediði
yaseminli kameriyede bulamayýnca üzülmüþler ve
onu aramaya baþlamýþlar. Bahçe yolunun kumlarý
üzerinde Perizat’ýn donan inciden gözyaþlarýný görüp
kendi kendilerine:
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–Allah Allah! Kýz kardeþimiz ne kadar da üz-
gün! Onu böyle aðlatan þey nedir acaba, demiþler ve
bahçe yolundaki incileri takip etmeye devam et-
miþler. Onu ormanýn dip taraflarýnda aðlarken bul-
muþlar, ona doðru koþmuþlar ve onu kucaklamýþlar.

Sonra da:

–Ey Perizat! Kardeþimiz senin yanaklarýnýn gül-
leri ve neþenin altýný nerede? Ne oldu sana böyle,
seni aðlatan þey de ne, diye sormuþlar. 

Perizat da onlarýn üzüldüðünü görünce bir an gü-
lümsemiþ. Gülümsemesiyle beraber dudaklarýnda kýr-
mýzý bir gül goncasý açýlývermiþ. Ama utandýðý için on-
lara bir þey söylemek istememiþ. Kardeþleri yeniden:

–Ey gül gülüþlü Perizat! Lütfen bize söyler misin
seni üzen þey nedir? Yoksa bizim sevgimize güven-
miyor musun, demiþler.

Perizat sonunda, konuþmak zorunda kalmýþ ve:

–Kardeþlerim, ben artýk bahçemi hiç sevmiyorum,
diyerek yeniden aðlamaya baþlamýþ.

Onlar, bu üzücü haber karþýsýnda susarken Peri-
zat sözüne devam etmiþ:

–Of! Artýk bahçemi sevmiyorum. Burada Ko-
nuþan Kuþ, Þarký Söyleyen Aðaç ve Altýn Renkli Su
yok, dedikten sonra yaþlý kadýnýn ziyaretini ve söy-
lediklerini büyük bir heyecanla anlatmaya baþlamýþ.
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Onu dinleyen kardeþleri çok þaþýrmýþ ve ayný he-
yecaný onlar da duymuþlar. Sonra da ona:

–Ey sevgili kardeþimiz, üzülme artýk, gözyaþla-
rýný sil. Çünkü bu þeyleri senin için gidip bulacaðýz.
Kaf Daðý’nýn ulaþýlmaz tepesinde bile olsa bunlarý
senin için buluruz. Sen hiç merak etme, demiþler. 

Daha sonra da istediði bu þeyleri nerede bula-
bileceklerini sormuþlar. Perizat da yaþlý kadýnýn söy-
lediklerini anlatmýþ ve:

–Benim bu konuda bildiklerimin hepsi bu ka-
dar, baþka da bir þey bilmiyorum demiþ. 

Ýki kardeþ birden:

–Kardeþimiz, gidip onu arayacaðýz, demiþler. 

Perizat aðabeylerinin baþýna bir þey gelir korku-
suyla:

–Oh hayýr, hayýr! Gitmeyin sakýn, diye baðýrmýþ. 

Büyük aðabeyi Ferit:

–Senin arzun baþýmýz üzerinedir, gözümüz üze-
rinedir ey Perizat! Ancak büyük aðabey olarak dile-
ðini yerine getirmek bana düþer, onlarý gidip ben
bulacaðým, demiþ. 

Sonra kardeþi Firuz’a dönerek:

–Sen kardeþim, benim yokluðumda kýz karde-
þimizi gözetmek üzere burada kal. Çünkü onu kendi
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baþýna yapayalnýz evde býrakmamýz doðru olmaz,
demiþ. 

Atýna atlamýþ ve onlarla vedalaþmýþ. 

Perizat gözyaþlarý içinde:

–Ey aðabeyimiz, lütfen bu tehlike dolu yolcu-
luktan vazgeç ve atýndan aþaðý in! Senin yokluðun-
dan acý duymaktansa, Konuþan Kuþ’u, Þarký Söyle-
yen Aðaç’ý ve Altýn Renkli Su’yu elde etmekten,
hatta görmekten bile vazgeçerim, demiþ. 

Fakat Ferit onu alnýndan öperek:

–Benim küçük kýz kardeþim, korkularýný bir ya-
na býrak. Çünkü benim yokluðum çok uzun sür-
meyecek. Allah’ýn izniyle bu yolculuk sýrasýnda hiç-
bir kaza olmayacaktýr. Korkmaman için sana bir bý-
çak vereceðim. Bu býçak sana benim durumum hak-
kýnda bilgi verecektir. Zaman zaman onu kýlýfýndan
çýkar ve aðzýný incele. Þu andaki gibi temiz ve par-
lak görürsen, bil ki ben hayattayým. Eðer onu do-
nuk ve paslanmýþ görürsen, bil ki baþýma büyük bir
kaza gelmiþtir ya da tutsak düþmüþümdür. Eðer kan
damlatýrken görürsen, kesinlikle artýk yaþamadýðýmý
anlarsýn. Günahlarýmýn affý için bana dua edersiniz,
demiþ ve kemerinden çýkardýðý býçaðý Perizat’a vermiþ.

Bu býçaðýn baþýndan sapýna kadar her tarafý Pe-
rizat’ýn gözyaþlarýndan oluþan incilerle süslüymüþ.

Binbir Gece Masallarý-380



Artýk baþka bir þey duymak istemeyen Ferit, Hin-
distan’a gitmek üzere yola koyulmuþ. Hiçbir canlý-
nýn bulunmadýðý ýssýz bir yörede yirmi gün yirmi
gece boyunca yolculuk etmiþ. Yolculuðunun yirmin-
ci gününde bir daðýn eteðindeki çayýrlýða ulaþmýþ.
Bu çayýrlýkta bir aðaç varmýþ ve bu aðacýn altýnda
çok yaþlý bir þeyh oturmakta imiþ. Bu çok yaþlý þey-
hin yüzü, yün gibi beyaz sakallarla kaplýymýþ. Yaþlý
þeyh burada bir yandan tespih çekiyor, bir yandan da
Rabbi’ni zikrediyormuþ. Kim bilir ne zamandan beri
dünyadan elini eteðini çekmiþ yaþlý bir çilekeþ imiþ.

Bu adam, yirmi günden sonra gördüðü ilk adam
olduðu için Ferit, atýndan aþaðý inmiþ, atýnýn dizgi-
ninden tutarak þeyhe doðru ilerlemiþ ve ona:

–Selâm üzerine olsun ey kutsal kiþi, demiþ. 

Yaþlý adam, býyýklarýnýn ve sakallarýnýn arasýndan
çýkan boðuk bir sesle selâma selâmla karþýlýk vermiþ.
Öyle ki Ferit, onun aðzýndan çýkan sözcükleri çok
zor duyabilmiþ. O zaman bu yaþlý þeyhin dediklerini
anlamayacaðý korkusuyla kendi kendine:

–Bunun aðzýndan çýkan sözleri anlaþýlýr kýlmak
gerek diyerek, heybesinden bir makas çýkarmýþ ve
þeyhe:

–Ey saygýn amca, hiç durmadan zikirle uðraþtý-
ðýndan kendinle ilgilenmeye vakit bulamýyorsun
galiba. Ýzin ver de seninle biraz ilgileneyim, demiþ. 
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Yaþlý þeyh Ferit’in teklifini ne reddetmiþ ne de
kabul etmiþ. Bunun üzerine Ferit; þeyhin sakalýný,
býyýklarýný, saçlarýný ve týrnaklarýný kesmeye baþlamýþ.
Sonunda adam en az yirmi yaþ daha gençleþmiþ. Ferit,
yaþlý adamýn temizliðini gördükten sonra, týpký ber-
berlerin týraþtan sonra müþterilerine söyledikleri gibi:

–Saðlýk ve afiyet olsun, demiþ.

Yaþlý þeyh, vücuduna bir ferahlýk geldiðini his-
setmiþ ve Ferit’e gülümsemiþ. Sonra ona anlaþýlýr bir
sesle:

–Oðlum benim gibi yaþlý bir kiþiye yaptýklarýn-
dan dolayý Allah senden razý olsun. Ey iyi yürekli
yolcu, ben de nasihatlerim ve tecrübelerimle sana
yardým etmeye hazýrým, demiþ. 

Ferit de ona:

–Çok uzaklardan, Konuþan Kuþu, Þarký Söyle-
yen Aðaç’ý ve Altýn Renkli Su’yu aramaya geldim.
Bana bunlarý nerede bulacaðýmý ya da bu konuda bir
þeyler bilip bilmediðini söyleyebilir misin, demiþ.

Genç yolcunun bu sözlerini iþiten þeyh, o kadar
heyecanlanmýþ ki tespih çekmeyi durdurmuþ ve he-
men cevap vermemiþ. Bunun üzerine Ferit:

–Ýyi yürekli amca, neden konuþmuyorsun? Sana
sorduðum soruyu bilip bilmediðini bana çabuk söyle
ki atýmýn teri üstünde kurumadan önce yola çýkayým,
demiþ. 
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Sonunda þeyh:

–Kuþkusuz ki oðlum bu üç þeyin nerede oldu-
ðunu biliyorum. Sen bana büyük bir iyilik yaptýn.
Fakat ben, bu iyiliðin karþýlýðýnda seni böyle kor-
kunç bir iþin içine sokmak istemiyorum. Ah oðlum!
Sen iyisi mi atýna bin de ülkene geri dön! Bilsen
senden önce ne gençler, delikanlýlar buradan geçip
gitti. Ama ben hiçbirinin geri döndüðünü görme-
dim, demiþ. 

Ferit cesaret dolu bir yürekle:

–Benim iyi yürekli amcam, sen sadece bana iz-
leyeceðim yolu göster, gerisini düþünme! Çünkü
Allah beni, sahibini koruyacak güçte kollarla yarat-
mýþtýr, demiþ. 

Þeyh:

–Peki, kötü niyetli yaratýklara karþý gövdeni na-
sýl koruyacaksýn? Hele de bu yaratýklar binlerce
olursa, diye sormuþ. 

Ferit: 

–Yüce Allah’tan baþka güç ve kudret yoktur, ey
saygýn þeyh. Bahtým boynuma asýlýdýr. Ben ondan
kaçacak olsam, o beni izler bulur! Mademki yolu ve
yeri biliyorsun, bana anlat ki ne yapacaðýmý bileyim.
Böylece sana sonsuza dek minnettar olurum, diye
cevap vermiþ.
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Yaþlý adam, genç yolcuyu vazgeçiremeyeceðini
anlayýnca, elini beline baðlý bir torbaya sokmuþ ve
oradan kýymetli taþtan yapýlma bir top çýkarmýþ.
Topu yolcuya uzatýp:

–Bu, seni gitmen gereken yere yöneltecektir.
Sen atýna bin ve bunu önüne at! O yuvarlanacak, sen
de onu, durduðu yere kadar izleyeceksin! O zaman
atýndan in ve atýnýn dizginine bu taþý baðla. Orada
senin dönüþünü bekleyecektir. Sen buradan ancak
zirvesini görebildiðin þu daða týrmanacaksýn. Adým
attýðýn her yanda iri ve siyah taþlar göreceksin.
Etrafýnda garip uðultular duyacaksýn, iþte bu sesler
kötü niyetli yaratýklarýn sesleridir. Ýnsanýn kanýný
donduracak sözler sarf ederek seni korkutmaya çalý-
þacaklardýr. Sen sakýn onlara kulak asma. Çünkü on-
lar bazen yakýndan, bazen de uzaktan seslendikleri
sýrada korkar da arkana bakarsan daðdaki kara taþ-
lara benzeyen kara bir taþa dönüþürsün! Ama eðer
bu seslere karþý koyabilirsen, zirveye ulaþýr ve orada
bir kafes bulursun. Bu kafeste Konuþan Kuþ vardýr.
Ona “Selâm üzerine olsun, ey Bülbül’ül-Hazar! Þar-
ký Söyleyen Aðaç ve Altýn Renkli Su nerede?” diye
sor. Konuþan Kuþ da sana cevap verir, vesselâm demiþ. 

Yaþlý þeyh, böyle konuþtuktan sonra da derin bir
iç çekmiþ. Ferit, çabucak atýna atlamýþ ve bütün gü-
cüyle topu önüne fýrlatmýþ. Top yuvarlanmýþ gitmiþ,
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bir þimþek gibi olan Ferit’in atý da onu izlemiþ. Top,
hiç eksilmeyen bir hýzla daðýn ilk taþlarýna çarpýn-
caya kadar böylece yuvarlanmaya devam etmiþ ve
sonunda durmuþ.

Þehzade Ferit de attan inmiþ ve dizgini kýymetli
taþa sarmýþ. At dört ayaðý üzerinde hareketsiz kala
kalmýþ. Sanki topraða çivilenmiþ gibi artýk hiç kýmýl-
damýyormuþ. Þehzade Ferit, hemen daða týrmanma-
ya baþlamýþ. Ama týrmanmayý sürdürdükçe, topra-
ðýn kara taþa dönüþtüðünü ve taþlaþmýþ insan þekil-
lerinin belirmeye baþladýðýný görmüþ. Bunlarýn, bu
vahþi yerlere kendisinden önce gelen genç soylularýn
bedenleri olduðunu bilmiyormuþ. 

Ansýzýn kayalar arasýndan, ömründe hiç duy-
madýðý bir haykýrýþ kopmuþ. Bunu saðdan soldan
yükselen, hiç de insan sesine benzemeyen haykýrýþlar
izlemiþ. Bunlar ne ýssýz yerlerde esen vahþi rüzgârla-
rýn uðultusu, ne þelale sularýnýn çaðýltýsý, ne de uçu-
rumlardan akan çaðlayanlarýn gürültüsüymüþ. Çün-
kü bunlar kötü niyetli yaratýklarýn sesiymiþ. Kimi-
leri:

–Sen ne istiyorsun? Sen ne istiyorsun, derken
kimileri:

–Durdurun onu! Öldürün onu, diyor.

Kimileri de:
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–Kovun onu! Fýrlatýn onu, diye baðýrýyormuþ.

Ama Þehzade Ferit, bu seslere kapýlýp geri dön-
memiþ. Büyük bir kararlýlýkla daða çýkmaya devam
etmiþ. Sesler, birden bire öylesine çoðalmýþ ve öyle
dehþet salmaya baþlamýþ ki bazen yüzüne çarparca-
sýna yakýnýndan geçerken, bazen saðýndan, bazen
solundan ve bazen de arkasýndan geçiyormuþ. Þeh-
zade Ferit, bir süre sonra gerçekten korkmaya ve
hatta korkudan titremeye baþlamýþ. Öyle korkmuþ
ki yaþlý adamýn söylediklerini unutmuþ ve titreyerek
baþýný yana çevirmiþ. Hemen o anda, binlerce sesin
haykýrdýðý çýðlýklar susmuþ, büyük bir sessizlik ol-
muþ ve Þehzade Ferit bir kara taþa dönüþmüþ. Ayný
þey, daðýn eteðinde kendisini bekleyen atýnýn da ba-
þýna gelmiþ. O da þekilsiz bir taþ parçasýna dönüþ-
müþ. Kýrmýzý top ise yuvarlanarak yaþlý adamýn ya-
nýna doðru yol almýþ. 

Bu hadisenin gerçekleþtiði gün Perizat Sultan,
her zaman kemerinde taþýdýðý býçaðýný kýnýndan çý-
karmýþ ve kontrol etmiþ. Bir gün önce tertemiz ve
parlak olan býçaðýn, þimdi bütünüyle donuk ve küf-
lü olduðunu görmüþ. Onun haykýrýþýna koþan Fi-
ruz’un kollarýna kendini atarak:

–Ah! Kardeþim, neredesin sen? Neden senin
gitmene izin verdim sanki? O yaban ülkelerde baþý-
na kim bilir neler geldi! Bütün suç bende! Bütün
suç bende, diyerek hýçkýrýklara boðulmuþ. 
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Þehzade Firuz da kýz kardeþi kadar üzgünmüþ,
ama onu teselli etmeye çalýþmýþ ve ona:

–Ey Perizat olan olmuþtur. Çünkü yazýlan baþa
gelir. Ama þimdi gidip kardeþimizi bulmak ve onun
þu anda düþtüðü esirliðe sebep olan üç þeyi de ara-
mak bana düþüyor, demiþ.

Perizat da hýçkýrýklara boðularak:

–Hayýr, hayýr eðer benim doyumsuz ruhumun
dilediðini aramak için gidiyorsan, lütfen gitme kar-
deþim! Baþýna bir kaza gelirse üzüntüden ölürüm
ben, diye yalvarmýþ. 

Ama bu yalvarýþlar, Þehzade Firuz’u kararýndan
caydýrmamýþ. Firuz, kýz kardeþine veda ettikten son-
ra atýna atlamýþ ve ona bir tespih uzatmýþ. Bu tespih,
çocukken onun döktüðü gözyaþlarýnýn incilerinden
meydana geliyormuþ. Sonra da ona:

–Ey kardeþim, bu tespih taneleri eðer birbirine
yapýþmýþ gibi parmaklarýnýn arasýndan geçmezse, bu
benim aðabeyimle ayný kaderi paylaþtýðýmýn iþareti-
dir, demiþ. 

Perizat da onu öperek çok üzgün bir sesle:

–Ey sevgili kardeþim, inþallah hiçbir þey olmaz!
Ve sen, aðabeyimizle birlikte eve dönersin, demiþ. 

Þehzade Firuz, daha fazla oyalanmadan yola ko-
yulmuþ. Yolculuðunun yirminci gününde, Þehzade
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Ferit’in de karþýlaþtýðý yaþlý þeyhi bulmuþ. Selâmlaþ-
malardan ve tanýþmadan sonra yaþlý adam, ona kar-
deþinin baþýna gelenleri anlatmýþ ve peþinden gitme-
mesi için çok gayret göstermiþ. Fakat Firuz, bütün
ýsrarlara raðmen kararýndan vazgeçmemiþ. Bunun
üzerine yaþlý adam, ayný kýrmýzý topu ona da vermiþ
ve top, Firuz’u da o uðursuz daðýn eteðine kadar
getirmiþ.

Þehzade Firuz da týpký aðabeyi gibi kararlý bir
þekilde daða týrmanmaya baþlamýþ. Yukarý çýktýkça
sesler duyulmaya ve gittikçe de artmaya baþlamýþ.
Ama Firuz bunlara kulak asmýyor, küfürlere, teh-
ditlere karþýlýk vermiyormuþ. Çabucak daðýn yarýsýný
aþmýþken birdenbire arkasýndan bir sesin:

–Kardeþim! Kardeþim! Önümden kaçýp gitme,
diye seslendiðini iþitmiþ. Firuz da tedbiri elden býra-
kýp bu sese doðru yönelince anýnda taþ kesilmiþ.

Ýþte tam bu sýrada Perizat, gece gündüz elinden
düþürmediði tespih tanelerinin birbirine yapýþtýðýný
fark etmiþ ve:

–Benim heveslerime kendilerini feda eden
zavallý kardeþlerim, ben de size katýlacaðým, diye ba-
ðýrmýþ. 

Bütün derdini içine gömerek boþuna sýzlanma-
larla vakit kaybetmeden, süvari kýlýðýna bürünmüþ,
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silâhlanmýþ ve atýnýn üzerinde kardeþlerinin tuttuðu
yolu tutmuþ. Yolculuðunun yirminci günü yolun
kenarýnda, aðacýn altýnda oturan yaþlý þeyhi görmüþ.
Onu saygýyla selâmlamýþ ve:

–Ey kutsal ihtiyar! Birbirinden yirmi gün aray-
la buradan iki soylu kiþinin geçtiðini gördün mü,
diye sorunca yaþlý adam:

–Ey gül gülüþlü Perizat Sultan, onlarý gördüm
ve kendilerine gitmemeleri için ýsrar ettim. Fakat ne
yazýk ki kendilerinden önceki birçok soylu gençler
gibi, onlar da kötü niyetli yaratýklarýn hýþmýna uð-
radýlar. 

Perizat, yaþlý adamýn kendisine adýyla seslendi-
ðini duyunca çok þaþýrmýþ. Yaþlý adam sözlerine þöy-
le devam etmiþ:

–Ey göz kamaþtýran sultaným! Bu üç þeyi sana
anlatan, onlarý elde etmenin zorluðunu ve tehlikele-
rini anlatmamýþ. Gel sen de kardeþlerini aramaktan
vazgeç. Onlar bir anlýk gafletleri yüzünden taþ oldu-
lar, sen de ayný akýbeti yaþarsýn. Nice genç ve kuv-
vetli delikanlýlar bu yolda baþarýsýz olmuþken, sen
nasýl baþarýlý olacaksýn, deyince Perizat:

–Ey yaþlý bilge ne olur bana yardým et! Sana yal-
varýyorum. Onlarý bu durumdan nasýl kurtarabilirim?
Bana bir yol göster, diye yalvarmaya baþlamýþ.
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Yaþlý þeyh:

–Ey Perizat! Seni onlarýn izine ulaþtýracak yuvar-
lak taþ iþte burada. Ama üç harika eþyayý elde etme-
dikçe onlarý kurtaramazsýn. Mademki canýný kardeþ-
lerin uðruna tehlikeye atýyorsun, bütün imkânsýzlýk-
lar senin esirin olacaktýr. Kötü niyetli yaratýklarý
yenmek için onlara karþý hile yapmak gerek. O za-
man onlarý yenebilirsin, diye cevap vermiþ.

Yaþlý þeyh, böyle konuþtuktan sonra kýrmýzý gra-
nit topu Perizat’a vermiþ. Sonra da kemerinden bir
tutam yün çýkarmýþ ve ona:

–Bu yün tutamýyla onlarý yenersin, diyerek Peri-
zat’a baþýný öne eðmesini söylemiþ. Perizat, baþýný
yaþlý kiþiye doðru eðince yaþlý þeyh yün yumaðýný
ikiye ayýrarak her birini Perizat’ýn bir kulaðýna týka-
mýþ ve artýk yola çýkma zamanýnýn geldiðini bildir-
miþ. Perizat da yaþlý adamýn yanýndan ayrýlmýþ ve
topu dað doðrultusunda fýrlatmýþ.

Kýz, kayalarýn üzerine basýp týrmanmaya baþla-
yýnca ayaklarýnýn altýndan, kara kayalar arasýndan,
korkunç bir gürültü yükselmiþ. Ama kulaklarý týkalý
olduðu için o, ancak belirsiz bir uðultu iþitiyormuþ.
Dolayýsýyla da hiçbir korku duymamýþ. Narin yapýlý
olmasýna ve ayaklarý ancak bahçesinin ince kumlarý-
ný çiðnemeye alýþýk olmasýna raðmen, hiç durmadan
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zirveye týrmanmaya devam etmiþ. Sonunda daðýn
zirvesine ulaþmýþ. Bu zirvenin düzlüðünde bir altýn
kafesin belirdiðini görmüþ. Kafesin içinde de ko-
nuþan kuþ varmýþ. Perizat ilerlemiþ, elini kafesin
üzerine koymuþ ve:

–Kuþ, kuþ! Seni tuttum! Seni tuttum! Benden
kaçamazsýn, demiþ. 

Bu arada onu ürkütücü seslerden koruyan yün
tutamlarýný kulaðýndan çýkarýp atmýþ. Artýk o kor-
kunç seslerin hiç biri yokmuþ, dað büyük bir sessiz-
likle âdeta uyuyormuþ. Bu büyük sessizliðin ortasýn-
da, sadece güzel naðmeli Konuþan Kuþ’un sesi yük-
seliyormuþ. Kuþ, öyle güzel þarkýlar söylüyormuþ ki
Perizat ona hayran kalmýþ. Bütün dertlerini ve yor-
gunluðunu unutmuþ. Kuþ sürekli:

–Ey Perizat! Senin kim olduðunu biliyorum.
Hem de senden iyi biliyorum. Ben senin emrindeyim!
Ben senin emrindeyim, diye þarkýlar söylüyormuþ. 

Perizat kuþun bu sözlerini duyunca:

–Ey Bülbül’ül-Hazar, ey kuþlarýn harikasý! Eðer
sen benim emrimdeysen, ispatla, haydi ispatla bunu,
demiþ. 

Bunun üzerine Bülbül þöyle þakýmýþ:

–Perizat! Perizat! Emret! Emret! Emret Perizat!
Çünkü seni duymak, benim için itaat etmektir!
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Bu sözleri iþiten Perizat, kuþa öncelikle Þarký
Söyleyen Aðaç’ý nerede bulacaðýný sormuþ. Bülbül
de þarkýsýyla ona daðýn öbür yamacýna gitmesini
söylemiþ. Perizat da hiç vakit kaybetmeden daðýn
öbür yamacýna týrmanmaya baþlamýþ. Bülbül de onu
izlemiþ. Bu yamacýn ortasýnda bir aðaç varmýþ. Aðaç,
öyle büyükmüþ ki gölgesinde bir ordu gölgelenebi-
lirmiþ. Perizat, aðacý görünce çok sevinmiþ, ancak bu
aðacý nasýl taþýyacaðýný bilememiþ. Bülbül onun bu
þaþkýnlýðýný görmüþ ve yaþlý aðacý kökünden sökme-
ye gerek olmadýðýný ifade etmiþ. Sadece küçük bir
dalýný koparmasýnýn yeterli olacaðýný ve bunu istedi-
ði yere dikebileceðini söylemiþ. Perizat, aðaca yak-
laþmýþ, onun güzel þarkýsýný iþitmiþ ve uzun bir süre
hayran kalarak onu dinlemiþ. Bir süre sonra bu mü-
ziðin daldýrdýðý hayranlýktan kendini kurtararak
Þarký Söyleyen Aðaç’ýn bir dalýný koparmýþ. 

Sonra da Bülbül’e Altýn Renkli Su’yun yerini
sormuþ. Konuþan Kuþ ona, batýya doðru dönmesini
ve orada göreceði mavi kayanýn arkasýna bakmasýný
söylemiþ. Perizat bu defa da batýya yönelmiþ. Orada
narin bir kayanýn arkasýnda sanki erimiþ altýn gibi
akan ince bir derenin olduðunu görmüþ. Bu derenin
suyu o kadar güzel, parlak ve temiz görünüyormuþ
ki Perizat buna da hayran kalmýþ. Kayalarýn üstün-
de, bir billur testi varmýþ. Perizat, bu testiyi alýp içini
o harika suyla doldurmuþ. Sonra da testi omzunda,

Binbir Gece Masallarý-3 95



Þarký Söyleyen Aðaç’ýn dalý elinde bülbülün yanýna
dönmüþ.

Gül gülüþlü Perizat, üç eþsiz eþyaya sahip olduk-
tan sonra bülbüle:

–Ey güzeller güzeli kuþ! Senden hâlâ yerine ge-
tirilmesini istediðim bir dileðim var. Zaten uzaklar-
dan asýl bunun için gelmiþtim, demiþ ve þöyle devam
etmiþ:

–Ey güzel kuþ! Kardeþlerimin kurtulmasýný isti-
yorum.

Bunun üzerine Konuþan Kuþ Perizat’a dönmüþ
ve þöyle demiþ:

–Billur testinin suyundan; damlalar, damlalar,
damlalarla,

Ey Perizat, ey Perizat! Sula ey gül, ey gül! Dað-
larýn taþlarýný.

Damlalar, damlalar, damlalarla, ey Perizat, ey
Perizat!

Perizat, hemen harekete geçmiþ. Bir eline billur
testiyi almýþ, öbür eliyle de Bülbül’ün altýn kafesini
ve Þarký Söyleyen Aðaç’ýn dalýný tutarak yeniden
dað yolundan aþaðý inmeye baþlamýþ. Daha önce
kara birer taþ hâline gelen insanlarýn üzerine bu su-
dan damlalar serpmiþ. Taþlar yeniden insana dönüþ-
müþ. Perizat, hemen bu insanlarýn arasýna dalarak
kardeþlerini bulmuþ.
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Firuz ve Ferit, içine düþtükleri hâlden kurtulunca
hemen koþup kýz kardeþlerini kucaklamýþlar. Kurtu-
lan diðer soylular da gelip ona teþekkür etmiþ. Hep-
si birden ovaya doðru inmiþler. Perizat, ayný þekilde
atlarý da o durumdan kurtarmýþ. Daha sonra hep
beraber yaþlý þeyhin yanýna doðru yol almýþlar. Ama
yaþlý þeyh, artýk çayýrda deðilmiþ. Üstelik þeyhin al-
týnda oturduðu aðaç da ortalýkta görünmüyormuþ.
Perizat, yaþlý adamýn yerini sorunca Bülbül:

–Ey Perizat! Niçin yaþlý adamý yeniden görmek
istiyorsun? O, sana kötü seslerden ve insana korku
veren þeylerden kurtulman için yün topaðýný kullan-
mayý öðretti. Týpký çýraðýna marifetlerini aktardýk-
tan sonra ortada görülmek istemeyen bir usta gibi.
Sana bildiklerini öðrettikten sonra da ortadan kay-
boldu. Ey Perizat! Bundan böyle artýk insanlarý kor-
kutan hiçbir kötülük sana zarar veremeyecektir! Ar-
týk bütün mutluluklar seninle olacaktýr, deyivermiþ.

Konuþan Kuþ, bunlarý söyleyince Perizat’la ya-
nýndakiler de yola devam etmiþler. Ancak yol ilerle-
dikçe sayýlarý azalýyormuþ. Çünkü Perizat’ýn büyü-
den kurtardýðý soylular, yaþadýklarý yerlere ulaþtýkça
minnettarlýklarýný ifade edip ayrýlýyorlarmýþ. Perizat
Sultan ile Ferit ve Firuz Þehzadeler güven içinde ev-
lerine ulaþmýþlar.

Binbir Gece Masallarý-3 97



Atlarýndan iner inmez Perizat, kafesi, bahçesin-
deki kameriyeye asmýþ. Bülbül de hemen sesinin gü-
zelliðini sunmuþ. Onun sesini duyan diðer kuþlar da
hep bir aðýzdan onu selâmlamýþlar. Billur testi içinde
getirdiði sudan bahçesindeki havuza bir damla akýt-
mýþ. O anda sanki altýn damlasý yayýlmýþ ve havuzun
suyu yükselerek âdeta deniz maðarasýnýn serinliðini
getirmiþ.

Sonra Perizat, kendi elleriyle Þarký Söyleyen
Aðaç’ýn dalýný bahçeye dikmiþ. Dal da hemen kök
salarak koparýldýðý aðaç kadar güzel bir aðaç hâline
gelmiþ. Ondan yayýlan þarký öyle güzelmiþ ki ne Ýran
bahçelerindeki meltem, ne Hint utlarý, ne Suriye
arplarý bu güzel uyumu saðlayamýyormuþ. Sonunda
konakta mutlu hayat yeniden baþlamýþ.

Eskisi gibi ava çýkmaya devam eden Ferit ile
Firuz, günün birinde ormanda avlanmakta olan hü-
kümdara rastlamýþlar. Hemen attan inerek baþlarýný
saygýyla öne eðmiþler. Hükümdar, zengin giysiler
giyinmiþ olan bu kiþileri görünce çok þaþýrmýþ. On-
larý tanýyamadýðý için tepeden týrnaða incelemiþ.
Sonra onlara kim olduklarýný ve nerede oturduklarý-
ný sormuþ. Nedense içinde garip bir heyecan varmýþ.
Onlar da:

–Ey zamanýn þahý, biz senin bahçelerinin eski
koruyucusu rahmetli bahçývanýn oðullarýyýz. Senin
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cömertlikle bize baðýþlamýþ olduðun konakta oturu-
yoruz, diye cevap vermiþler.

Sultan da sadýk hizmetkârýnýn oðullarýyla tanýþ-
týðýna çok sevinmiþ. Fakat padiþahýn merak ettiði
bir þey varmýþ ve merakýný gidermek için onlara sor-
muþ:

–Acaba bu güne kadar niçin hiç saraya gelmedi-
niz, bu çekingenliðinizin sebebi nedir?

Onlar da:

–Ey zamanýn þahý, þimdiye kadar kendimizi se-
nin cömert ellerine teslim etmememizin sebebi, kýz
kardeþimizdir. Rahmetli babamýz, kýz kardeþimizi
yalnýz býrakmamamýzý vasiyet etmiþti, diye cevap-
lamýþlar. 

Sultan, bu kardeþçe baðlýlýða hayran kalmýþ ve
onlarýn konaklarýný da görmek istemiþ. Þehzade Fe-
rit, kýz kardeþi Perizat’a sultanýn geldiðini haber ver-
mek için hemen yanlarýndan ayrýlmýþ ve önden git-
miþ. Perizat, konaklarýnda hiç konuk aðýrlamadýklarý
ve sultanýn onuruna yaraþýr davranmayý bilmediði
için hemen Þarkýcý Bülbül’ün yanýna gitmiþ ve ona:

–Ey Bülbül, sultan evimizi görmek üzere bize
onur veriyor. Biz de onu aðýrlayacaðýz. Bana çabu-
cak söyler misin onu nasýl aðýrlayalým? Onun bu
konaktan memnun ayrýlmasý gerek, deyince Bülbül:
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–Hanýmým, aþçýya tabaklar dolusu yemekler ha-
zýrlatmana gerek yok. Bu gün sultanýn hoþuna gide-
cek bir tek yemek vardýr. Ona bunu yedirmen yeter-
lidir. O da içine inciler doldurulmuþ bir tabak sala-
talýk, demiþ. 

Perizat çok þaþýrmýþ ve Kuþ’un dilinin sürçtüðü-
nü düþünerek:

–Kuþ! Kuþ! Herhâlde içine inci doldurulmuþ sa-
latalýk demek istemedin. Bu duyulmadýk bir ye-
mektir. Sultan bize gelip yemek yeme onurunu ba-
ðýþlayacaksa, herhâlde yemek yiyecektir, inci yut-
mayacaktýr. Sen, kuþkusuz içine pirinç doldurulmuþ
salatalýk demek istedin, demiþ. 

Ancak Konuþan Kuþ sabýrsýzlýkla:

–Asla asla, asla böyle deðil. Ýçine inci, evet inci
doldurulmuþ salatalýk. Hiç de pirinç falan deðil, diye
þakýmýþ.

Bülbül’e güvenen Perizat, çabucak gidip yaþlý
aþçýya, inci doldurulmuþ salatalýk yemeði hazýrlama-
sýný buyurmuþ. Konakta bol bol inci bulunduðu için
bu yemeði hazýrlamak hiç zor olmamýþ.

Bir süre sonra, Sultan ile Firuz bahçeye girmiþ.
Eþikte onu bekleyen Ferit de atýnýn dizginini tutmuþ
ve onun yere inmesine yardým etmiþ. Gül gülüþlü
Perizat da peçeye bürünerek gelip sultanýn elini
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öpmüþ. Sultan bu üç güzel kardeþi bir arada görünce
çok duygulanmýþ, hiç çocuðu olmadýðýný düþünerek
aðlamaya baþlamýþ. Daha sonra yeniden Perizat’a
bakarak:

–Ey hizmetkârýmýn kýzý, haydi bizi sýcaktan ko-
runabileceðimiz, bahçenin hoþ bir yerine götür,
demiþ. 

Perizat, yol göstererek ilerlerken þahýn gözüne
ilk çarpan þey, Altýn Renkli Su olmuþ. Ona öyle hay-
ran kalmýþ ki daha da yakýndan görmek için yanýna
yaklaþmýþ. Bu sýrada aniden Þarký Söyleyen Aðaç’ýn
þarkýsýný duymuþ. Yükseklerden gelen bu musikiyi
hayranlýkla uzun uzun dinlemiþ. Sonra da:

–Oh! Hiç duymadýðým bir musiki bu, diyerek
sesin geldiði yere doðru yönelmiþ. Ancak ses, birden
bire kesilmiþ ve bütün bahçeyi büyük bir sessizlik
sarmýþ. Bu sessizliðin arkasýndan Konuþan Kuþ þarký
söyler gibi:

–Hoþ geldin, Sultan Hüsrev Þah, Hoþ geldin!
Hoþ geldin! Hoþ geldin, diye þakýmaya baþlamýþ.

Sultan Hüsrev Þah, bütün bu gördüklerine son
derece hayran kalmýþ. Bu kadar kýsa bir sürede bu
kadar heyecaný yaþadýðý için çok duygulanmýþ ve:

–Ýþte burasý mutluluk evi! Oh! Ben bütün gü-
cümü, kudretimi ve tahtýmý burada sizinle yaþamak
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için feda edebilirim, ey bakýcýmýn çocuklarý, demiþ
ve bütün bunlara nasýl sahip olduklarýný sormuþ.

Perizat da biraz durakladýktan sonra her þeyi
anlatmýþ. Sultaný, Bülbül’ün kafesinin asýlý bulundu-
ðu kameriyede oturmaya çaðýrmýþ. Buraya büyük
bir tepsi içinde yiyecek þeyler getirilmiþ. Sultan da
kameriyenin altýndaki onur yerine oturmuþ. Sonra
da kendisine, altýn bir tabak içinde incili salatalýk
sunulmuþ. Gerçekten salatalýk dolmasýný çok seven
sultan, bu ikramdan çok memnun olmuþ. Ama her
zaman pirinç ve fýstýkla doldurulan salatalýklarýn in-
cilerle doldurulmuþ olduðunu görünce çok þaþýrmýþ.
Perizat ve kardeþlerine:

–Hayret! Salatalýk dolmasýný ilk defa bu þekilde
görüyorum. Acaba ne zamandan beri pirinç ve fýs-
týklarýn yerini inciler aldý, diye sormuþ. 

Perizat, tam tabaðý býrakýp ayrýlmak üzereyken
Konuþan Kuþ sesini yükselterek:

–Ey Hüsrev Þah efendimiz! Acaba ne zamandan
beri bir insanýn çocuklarý, doðduklarýnda hayvanlara
dönüþebiliyor? Ey zamanýn þahý, sen böylesine ina-
nýlmaz bir þeye inanýyorsan, bugün önüne getirilen
ve çok daha basit olan bu þeye þaþýrmaya hakkýn
yok, diye sözünü devam ettirmiþ ve:

–Yirmi yýl önce gösteriþsiz bir evde söylenen söz-
leri hatýrlasana ey efendim! Eðer bunlarý unuttuysan,
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izin verin de ben size hatýrlatayým. Kardeþlerim!
Ben, sultanýn karýsý olunca ona güzel çocuklar do-
ðurmak isterim. Oðullarýmýn babalarýna layýk olma-
larýný arzu ederim. Kýzýmýn da saçlarýnýn bir yaný al-
týn, bir yaný gümüþ olsun, aðladýðý zaman gözlerin-
den inciden yaþlar saçýlsýn, güldüðü zaman yüzünde
gonca güller açsýn isterim, demiþ. 

Sultan, bu sözleri duyunca baþýný ellerinin arasý-
na almýþ ve aðlamaya baþlamýþ. Eski günlerini hatýr-
lamýþ. Umutsuz ruhunun altýnda sakladýðý bütün
düþünceler birden bire kabarmýþ ve âdeta boðazýný
parçalamýþ.

Fakat Bülbül neþeli bir edayla:

–Ey Perizat! Babanýn huzurunda peçeni yüzün-
den kaldýr, demiþ. 

Perizat da bülbüle güvendiði için peçesini kal-
dýrmýþ. Sultan, Perizat’ý bu þekilde görünce büyük
bir çýðlýk kopararak ayaða kalkmýþ. Çünkü genç ký-
zýn saçýnýn bir yaný altýn, diðer yaný da gümüþmüþ
ve kirpiklerinde iki inci tanesi hâlinde gözyaþý var-
mýþ. Aðzýnda da gül goncasý. Bülbül:

–Senin kýzýndýr o, ey þah, diye seslenmiþ. 

Þah, yakýþýklý iki erkek kardeþe bakýnca bülbül
sözünü þöyle devam ettirmiþ:

–Bunlar da oðullarýn, ey þah!
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Sultan Hüsrev Þah, heyecandan hâlâ hareketsiz
durmakta iken Konuþan Kuþ, çabucak ona, baþýn-
dan sonuna kadar hiçbir ayrýntýyý atlamadan, ço-
cuklarýnýn hikâyesini anlatmýþ. Ama daha hikâyenin
tamamýný anlatýp bitirmeden sultanla çocuklarý,
gözyaþlarý içinde birbirlerinin kollarýna atýlmýþlar.
Ayrýlanlarý birleþtiren yüceler yücesi sýrrýna akýl er-
mez Rabbimize þükürler olsun!

Heyecanlarýný yenip biraz kendilerine gelir gel-
mez Sultan:

–Çocuklarým, þimdi hemen gidip annenizi bula-
lým, demiþ. 

Zindan gibi bir yerde yýllardýr yapayalnýz yaþa-
yan zavallý kadýn, eþini görüp yanýndakilerin de ço-
cuklarý olduðunu öðrenince çok mutlu olmuþ. Ço-
cuklar da annelerine kavuþtuklarýnda anlatýlmasý
çok zor duygularla ona sarýlmýþlar ve annelerini zin-
dandan çýkarmýþlar. Bundan sonra uzun yýllar mutlu
yaþamýþlar. Adaletle hükmeden Rabbimize hamd
olsun.
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BÝLGE HOROZ VE 
KURNAZ TÝLKÝ 

Çok eski zamanlarda saygýdeðer bir þeyh yaþar-
mýþ, bu þeyhin çiftliðinde bir de kümesi varmýþ. Bu
Þeyh, kümesindeki tavuk ve horozlara büyük bir
özenle bakarmýþ. Karþýlýðýnda ise harika yumurtalar
elde edermiþ. Kümeste; sesi çok güzel, tüyleri par-
lak, uyanýk ve tecrübeli bir de horoz varmýþ. Bu ho-
roz, tavuklara karþý adil ve gözetici imiþ. Þeyh, bu
horoza Þafaðýn Sesi ismini vermiþ.

Günün birinde Þafaðýn Sesi, eþi ve yavrularýyla
ilgilenmiþ ve tüylerini düzelttikten sonra da çiftlikte
gezinmeye baþlamýþ. Yerlerde buðday, arpa ve mýsýr
tanelerine rastladýkça bunlarý gagalayýp yutuyor-
muþ. Böylece hiç farkýna varmadan bulunduðu yer-
den çok uzaklara kadar gitmiþ. Kendini birden bire
o güne kadar hiç görmediði bir yerde bulmuþ. Sa-
ðýna soluna iyice bakmýþ. Ama ne bir dost yüzü gör-
müþ ne de tanýdýk bir ses duymuþ. Çok þaþýrmýþ ve
korkarak ötmeye baþlamýþ. Tam arkasýný dönüp ora-
dan uzaklaþmaya hazýrlandýðý sýrada kendisine doðru
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gelen bir tilki görmüþ. Öyle korkmuþ ki can havliy-
le sýrtýný düþmanýna çevirerek tüm gücüyle kaçmaya
baþlamýþ. Sonra da bir sýçrayýþta yýkýk bir duvarýn te-
pesine uçuvermiþ. Burasý, tilkinin hiçbir þekilde ula-
þamayacaðý yükseklikte bir yermiþ.

Tilki de nefes nefese duvarýn dibine gelmiþ ve
burnunu çekip ulumaya baþlamýþ. Ancak bir süre
sonra yemek istediði horozun yanýna sýçrayamaya-
caðýný anlamýþ. Baþýný ona doðru kaldýrarak:

–Ýyilik ve güzellik üzerine olsun, ey güzel yüzlü
kardeþ, ey sevgili arkadaþ, demiþ. 

Ancak Þafaðýn Sesi, tilkinin selâmýna cevap ver-
memiþ. Hatta onun yüzüne bile bakmak istememiþ.
Bunu gören tilki:

–Sevgili dostum, güzel horoz, ben sana önemli
bir haber vermeye gelmiþtim. Ama sen benden selâ-
mýný esirgiyorsun, hatta yüzüme bile bakmýyorsun,
demiþ. 

Fakat horoz, tilkinin bu nezaketini kulak ardý
etmiþ. Tilki yeniden:

–Ah kardeþim! Sana söylemek istediðim þeyi bir
bilseydin, hemen oradan iner, gelip beni kucaklar ve
öperdin, demiþ. 

Ama horoz ilgisiz görünmeyi sürdürmüþ. Hiçbir
cevap vermeden, yuvarlak gözleriyle ona uzaktan
bakýp durmuþ. Tilki sözünü devam ettirmiþ:
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–Bil ki kardeþim, hayvanlarýn padiþahý aslan ile
kuþlarýn sultaný soylu kartal, çiçekler ve akarsularla
bezenmiþ yeþil bir çayýrda buluþtular. Yanlarýnda
kaplanlar, sýrtlanlar, parslar, panterler, çakallar, ka-
racalar, kurtlar, tavþanlar, evcil hayvanlar, akbaba-
lar, atmacalar, güvercinler, býldýrcýnlar ve daha bir
sürü kümes hayvanlarýyla diðer hayvanlar toplandý-
lar. Bu iki hükümdar, aslanla kartal, bundan sonra
yeryüzünde yaþayan evcil ve yabanî hayvanlarýn
dostluk ve barýþ içinde yaþayacaklarýný bildirdi. Hay-
vanlar arasýnda artýk sadece dostluk, sevgi ve kar-
deþlik hâkim olacak, eski düþmanlýklarý ve kini unu-
tacaðýz. Toplu olarak barýþ saðlanmýþtýr. Kim bu ka-
nunlara karþý çýkarsa hemen yüce bir mahkemeye çý-
karýlacak ve yargýlanýp cezasýný çekecek. Beni de bu
haberi yaymak için görevlendirdiler. Bu kararý her
yerde bildirmem ve bu karara karþý çýkanlarý da tes-
pit etmem için beni haberci tayin ettiler. Ýþte horoz
kardeþim, tünediðin duvarýn altýnda bu sebeple bu-
lunuyorum. Sana yaklaþmamýn sebebi, dostça sözler
söylemek ve barýþ dilemektir, demiþ.

Fakat horoz, bütün bu sözlere ve övgülere aldý-
rýþ etmemiþ. Sanki tilkiyi hiç duymamýþ gibi ilgisiz
bir tavýrla baþýný sallayarak dalgýn gözlerle uzaklara
bakmayý sürdürmüþ. Yüreði, bu lezzetli avý yakala-
yýp yutmak arzusuyla yanan tilki de yeniden konuþ-
maya baþlamýþ:
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–Kardeþim, niçin bir cevap vermiyorsun? Ben,
hayvanlarýn padiþahý aslanla, kuþlarýn hükümdarý
kartalýn aracýsýyým. Hiç deðilse bana doðru bakarak
beni onurlandýramaz mýsýn? Eðer böyle suskunluðu-
nu sürdürmeye devam edersen, bu durumu kurula
götürmek zorunda kalacaðým. Yeni yasanýn hýþmýna
uðramandan korkarým! Ey sevgili kardeþim, senden
son bir kez niçin cevap vermediðini söylemeni rica
ediyorum, demiþ.

Bu sözler üzerine maðrur bir ilgisizlik gösteren
horoz, boynunu uzatýp baþýný çevirmiþ, sað gözüyle
tilkiye bakmýþ ve ona:

–Ey sevgili kardeþim, senin sözlerin baþým üze-
rinedir. Yüreðimde sana, sultanýmýz kartalýn görev-
lisi ve habercisi olarak saygý duymaktayým. Eðer sa-
na cevap vermiyorsam bunun sebebi küstahlýðým,
baþkaldýrmam ya da baþka herhangi bir duygudan
deðil. Hayýr! Yemin ederim ki hayýr! Cevap verme-
yiþimin asýl sebebi, uzaklarda karþýmda gördüðüm
ve kafamý karýþtýran bir þeyden ötürüdür, demiþ. 

Tilki:

–Allah aþkýna! Sen orada ne görüyorsun? Bana
da söylesene. Kötülük bizden uzak olsun! Ýnþallah
felâket getiren bir þey yoktur, demiþ. 

Horoz boynunu daha da uzatmýþ ve:
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–Nasýl! Sen benim gördüðümü görmüyor mu-

sun kardeþim? Oysa iki gözü olan herkes bunu göre-

bilir. Bildiðim kadarýyla senin de iki gözün var.

Tilki korku içinde:

–Peki, ama sen ne gördün? Lütfen söyle bana.

Bugün gözlerim biraz aðrýyor, demiþ.

Þafaðýn Sesi:

–Yükselen bir duman görüyorum. Havada da

bir sürü av þahini var. Daire þeklinde dönüp duru-

yorlar, demiþ. 

Bu sözleri duyan tilki korkudan titreyerek:

–Ey yüzünden iyilik taþan sevgili kardeþim bü-

tün gördüðün bu mu? Yerde koþan herhangi bir þey

görmüyor musun, diye sormuþ.

Horoz, gözünü yine uzaklara dikerek:

–Evet! Toprak üzerinde dört ayaðýyla koþan, siv-

ri baþlý, sarkýk, uzun kulaklarý olan bir yaratýk gö-

rüyorum. Bu yaratýk büyük bir hýzla bizden yana

geliyor, diye sözünü bitirmiþ. 

Tilki korkudan tir tir titreyerek:

–Gördüðün bir tazý olmasýn kardeþim? Allah bizi

korusun, diye sormuþ. 

Horoz:
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–Bunun tazý olup olmadýðýný bilmiyorum. Çün-
kü daha önce böyle bir tazý görmedim. Ama ey gü-
zel yüzlü kardeþim! Bunun bir köpek olduðunu çok
iyi biliyorum, diye cevap vermiþ.

Tilki bu sözleri duyunca:

–Kardeþim ben þimdi senden izin almak zorun-
dayým, demiþ ve sýrtýný çevirip oradan kaçmaya baþ-
lamýþ. 

Horoz:

–Tilki kardeþ! Þimdi iniyorum! Beni neden bek-
lemiyorsun, niçin bu kadar çabuk kaçýyorsun, diye
sorunca tilki de:

–Benim tazýlarla ne dostluðum ne de arkadaþlý-
ðým vardýr. Biz, düþmanýz ve birbirimizden nefret
ederiz, demiþ. 

Horoz yeniden söz alarak:

–Ama güzel yüzlü kardeþim, sen barýþý yaymak
için görevlendirilmemiþ miydin? Bu barýþ kararýný
herkese yaymak senin görevin deðil miydi, diye so-
runca tilki epey uzaklaþtýktan sonra:

–Evet, kuþkusuz öyle horoz kardeþ! Ama bu
köpek, toplantýya gelmekten çekindi. Toplantýda
kendi ýrkýndan bir temsilci de bulunmadý. Adý da
barýþla ilgili kabilelerin duyurusunda anýlmadý. Ýþte
bundan dolayý ey körpe horoz, dönüþüme kadar Al-
lah seni korusun, diye cevap vermiþ.
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Böyle konuþtuktan kýsa bir süre sonra da göz-
den kaybolmuþ. Bilgisi, zekâsý ve tecrübeleri saye-
sinde düþmanýnýn diþlerinden kurtulan horoz, çabu-
cak duvardan aþaðý inmiþ ve evinin yolunu tutmuþ.
Kendisini sað salim kümesine kavuþturan Allah’a
þükürler ederek çiftliðe dönmüþ. Dostlarýna ve kom-
þularýna ezelî düþmanlarý olan tilkiye nasýl bir oyun
oynadýðýný ballandýra ballandýra anlatmýþ. Kümesin
bütün horozlarý, Þafaðýn Sesi’nin zaferini kutlamak
için havayý sevinç ötüþleriyle çýnlatmýþlar. Hep bir-
likte çiftlikteki mutlu hayatlarýna devam etmiþler.
Masalýmýz da burada bitmiþ.
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NÝMET ÝLE NA’MÂ

Bir zamanlar Kûfe þehrinde Rebi adýnda biri ya-
þarmýþ. Rebi, þehrin en zenginlerinden ve saygýnla-
rýndanmýþ. Evliliðinin ilk yýlýnda çok güzel bir erkek
evlât sahibi de olmuþ. Oðlunun doðumuyla evinin
üzerine Allah’ýn rahmetinin indiðini düþünen Rebi,
çocuðunun adýný Nimet koymuþ.

Oðlunun doðumundan kýsa bir süre sonra tacir
Rebi, karýsýna bir hizmetçi almak üzere esir pazarýna
gitmiþ. Pazaryerine gelince kadýnlara ve genç çocuk-
lara baþtan aþaðý bir göz atmýþ. Biraz gezindikten
sonra bir yerde toplu hâlde duran köleler içinde te-
miz yüzlü, uyuyan bir kadýn görmüþ. Bu kadýnýn ge-
niþ bir kuþakla sýrtýna baðladýðý bir de kýz çocuðu
varmýþ.

Tacir Rebi, onlara bakýp “Allah kerimdir!” demiþ
ve simsara doðru ilerleyerek ona:

–Küçük kýzýyla birlikte þu köleye ne istiyorsun,
diye sormuþ. 

Simsar:
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–Ne fazla, ne eksik elli dinar, diye cevap verince
Rebi de:

–Aldým gitti! Sözleþmeyi yaz ve paraný al, demiþ.

Ýþlemler tamamlandýktan sonra tacir Rebi, genç
kadýna yavaþça:

–Beni izle, kýzým, diyerek onu alýp evine götür-
müþ.

Karýsý, Rebi’nin bir kadýn ile geldiðini görünce:

–Ey amcamýn oðlu, neden böyle bir harcama
yaptýn? Ben, eskisi gibi evin iþlerini görebilirdim,
demiþ. 

Tacir Rebi de þefkat ve sevgi dolu bir sesle:

–Ey amcamýn kýzý, bu kadýný sýrtýnda taþýdýðý
kýz çocuðu dolayýsýyla satýn aldým. Onu, oðlumuz
Nimet ile birlikte büyütelim, demiþ.

Bunun üzerine Rebi’nin eþi, baþýný çevirerek ka-
dýna bakmýþ ve ona iyiliksever bir tavýrla:

–Senin adýn ne, diye sormuþ. 

Kadýn:

–Bana Tevfik derler, ey hanýmým diye cevap ver-
miþ.

Tacirin eþi bu addan çok hoþnut olmuþ ve:

–Allah için ismin sana çok yakýþmýþ! Ya kýzýnýn
adý ne, demiþ. 
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O da:

–Saad, diye cevap vermiþ. 

Bunu duyan Rebi’nin karýsý neþenin sýnýrlarýna
ulaþmýþ olarak:

–Ýnþallah öyle olur! Allah senin geliþinle, seni
satýn alanlarýn refah ve mutluluðunu sürdürsün, ey
nur yüzlü kadýn, demiþ.

Bunun ardýndan kocasý Rebi’ye dönmüþ ve:

–Mademki satýn aldýðý kölelere istediði adý ver-
mek efendileri için âdet olmuþtur. Sen küçük kýza ne
ad vermek istersin, diye sormuþ. 

Rebi de: 

–Sen ne istersin, diye cevap verince hanýmý:

–Ona Na’mâ adýný verelim, demiþ.

Böylece çocuk, Na’mâ adýyla anýlýr olmuþ ve Ni-
met ile birlikte yetiþtirilmiþ. Ýki çocuk beraberce her
gün güzellikleri artarak büyümüþler. 

Nimet beþ yaþýna girince, artýk sünnet merasi-
minin yapýlmasý gerekiyormuþ. Bu deðerli merasim
için gereken bütün hazýrlýklar en güzel þekilde ya-
pýlmýþ ve Peygamber Efendimizin doðum gününün
gelmesi beklenmiþ. Büyük merasim ve þenliklerle
Nimet’in sünneti yapýlmýþ. Tacir Rebi’nin ve karý-
sýnýn tanýdýðý tüm ana ve babalardan, dostlardan,
görkemli bir kalabalýk toplanmýþ. Sonra sancaklar ve
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çalgýlar baþta olmak üzere Kûfe’nin bütün sokak-
larýndan geçilmiþ. Nimet, kabartma derilerle süslü
bir katýr üzerinde kurulan tahtýrevanda oturtulmuþ;
yanýnda da ipek bir mendille ona serinlik veren
Na’mâ bulunuyormuþ. Tahtýrevanýn gerisinden dua
ve salâvat sesleriyle havayý büyüleyen dostlar, kom-
þular ve çocuklar onu izliyormuþ. O sýrada saygýn
Rebi de yumuþak baþlý katýrý baþýndan çekerek götü-
rüyormuþ.

Yeniden eve dönüldüðünde davetliler, ayrýlma-
dan önce art arda gelip Rebi’yi tebrik ederek:

–Allah’ýn rahmeti üzerine olsun! Sana gönül se-
vinciyle dolu uzun bir hayat dileriz, demiþler. 

Böylece Nimet’in sünnet þöleni sona ermiþ. Son-
ra yýllar mutluluk içinde akýp gitmiþ ve iki çocuk
büyüyüp serpilmiþ ve biri çok yakýþýklý biri çok gü-
zel birer genç olmuþlar.

Bir gün Rebi, oðlu Nimet’in yanýna gelmiþ ve
onu bir kenara çekerek:

–Annen bana Na’mâ’nýn artýk evlenme çaðýna
ulaþtýðýný söyledi. Ona iyi bir eþ bulmak boynumu-
zun borcudur, demiþ.

Bu sözleri duyan Nimet, babasýna:

–Çocukluðumdan beri Na’mâ’dan hiç ayrýlma-
dým. Onu çok seviyorum, onunla ben evlenmek is-
tiyorum, demiþ. 
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Bunun üzerine Rebi:

–Bunun için annenin izni gerek, diyerek oðlu-
nun yanýndan ayrýlmýþ.

Nimet de hiç vakit kaybetmeden gidip annesini
bulmuþ, elini öpüp alnýna götürmüþ ve sonra da ona:

–Na’mâ’yla evlenmek istiyorum, demiþ. 

Annesi:

–Tabi ki evlâdým. Ýstersen onunla evlenebilirsin,
deyince Nimet hiç vakit kaybetmeden Na’mâ’nýn
yanýna gitmiþ ve ona kendisiyle evlenmek istediðini
söylemiþ. Na’mâ da bu teklifi kabul etmiþ ve hemen
o gün düðünleri yapýlmýþ. Böylece tam beþ yýl mutlu
bir þekilde yaþamýþlar. Bütün Kûfe þehri Na’mâ’nýn
güzelliðinden ve ne kadar bilgili olduðundan bahse-
diyormuþ. Gerçekten de Na’mâ, bütün boþ zaman-
larýný Kur’ân okumaya, hadis ezberlemeye, ilim öð-
renmeye, güzel yazý yazmaya, edebiyat ve þiire ayý-
rýyormuþ. Ayrýca musiki sanatýnda öylesine usta ol-
muþ ki on beþ ayrý makam üzerine þarký söyleyebili-
yormuþ.

Ne yazýk ki bir gün Allah’ýn emirlerine ve halka
saygýsý olmayan þehrin valisi, Na’mâ’nýn ününü
duymuþ ve onu kaçýrmaya karar vermiþ. Aklýnca
Na’mâ’yý kaçýrýp Emir Abdülmelik bin Mervan’a
hediye edecekmiþ. Böylece makam ve mevkisinin
artacaðýný düþünüyormuþ.
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Aradan biraz zaman geçmiþ ve Kûfe valisi planýný
uygulamaya karar vermiþ. Þehirde genç esireleri top-
layýp onlarý yetiþtiren yaþlý bir kadýn varmýþ. O yaþlý
kadýn ayný zamanda çok da kurnazmýþ. Kûfe valisi, bu
yaþlý ve kurnaz kadýný bir gün yanýna çaðýrtmýþ ve ona:

–Senden tacir Rebi’nin evine gitmeni ve oðlunun
hanýmý Na’mâ adlý genç kýzla tanýþmaný istiyorum.
Onun çok güzel olduðunu ve þarký söylemekte eþinin
bulunmadýðýný söylüyorlar. Ayrýca çok da bilgiliy-
miþ. Bir þekilde onu buraya, benim yanýma getirme-
ni istiyorum. Çünkü onu armaðan olarak Halife
Abdülmelik’e göndereceðim, demiþ.  

Yaþlý kadýn da valinin teklifini kabul etmiþ ve
hemen yola çýkmak için hazýrlýklara koyulmuþ.

Ertesi sabah erkenden bir aba giyinip boynuna
büyük bir tespih asmýþ. Eline de bir koltuk deðneði
alarak yorgun adýmlarla tacir Rebi’nin evine doðru
yola koyulmuþ. Arada bir durarak soluklanýyor ve:

–Allah’a þükürler olsun! Allah’tan baþka ilâh
yoktur! Allah yücedir, diyormuþ.

Bütün yol boyunca bu sözleri tekrar etmiþ ve
halký ne kadar iyi bir insan olduðuna inandýrmýþ. So-
nunda Tacir Rebi'nin evini bulmuþ ve: 

–Ey hayýr sahipleri, ey iyiliksever kiþiler, diyerek
kapýyý çalmýþ.
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Kapýyý, Rebi’nin emektar hizmetkârý, saygýn ve
yaþlý bir kiþi olan kapýcý açmýþ. Kapýcý yaþlý kadýný
görünce onu inceleyerek yüzünde dindarlýða dair bir
iz görmemiþ! Üstelik kadýnýn bakýþlarýndan hiç hoþ-
lanmamýþ. Bu bakýþlarda kem gözler bularak yüksek
sesle ona:

–Ne istiyorsun, ey yaþlý kadýn, diye sormuþ. 

O da:

–Ben tek kaygýsý ibadet etmek olan yaþlý bir ka-
dýným! Namaz vakti yaklaþtýðý için bu mübarek
günde ibadetimi yerine getirebileyim diye içeri gir-
mek istedim, diye cevap vermiþ. 

Ýyi yürekli kapýcý ona karþý çýkarak sert bir sesle:

–Yürü bakalým! Burasý ne bir camidir ne de bir
mescit! Tacir Rebi’nin ve oðlu Nimet’in evidir, demiþ.

Yaþlý kadýn:

–Bunu zaten biliyorum! Rebi’nin ve oðlu Ni-
met’in evinden daha uygun bir ev var mýdýr? Bil ki
ey kuru yüzlü kapýcý! Ben Þam’da halifenin sarayýn-
da bilinen bir kadýným. Oradan kutsal yerleri gezip
görmek ve saygý duyulan yerlerde ibadet etmek için
ayrýldým, diye cevap vermiþ. 

Ama kapýcý:

–Bu, içeri girmen için bir yeterli bir sebep deðil!
Haydi, yürü, yoluna git, demiþ. 
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Fakat yaþlý kadýn diretmiþ ve orada o kadar
uzun zaman kalmýþ ki sesi Nimet’in kulaklarýna ka-
dar gelmiþ. Bunun üzerine Nimet, çýkýp bu aðýz da-
laþýnýn sebebini anlamak istemiþ. Bu arada yaþlý
kadýn, kapýcýya içeri girmek istediðini söylüyormuþ.

Bu konuþmalarý duyan Nimet, yaþlý kadýna içe-
ri girebileceðini söyleyince kadýn onu izlemiþ ve bir-
likte Na’mâ’nýn dairesine girmiþler. Kadýn, Na’mâ’yý
en duygulu sesiyle selâmlamýþ ve onun güzelliðiyle
þaþkýna dönmüþ. Na’mâ, yaþlý kadýnýn içeri girdiðini
görünce hemen ayaða kalkmýþ ve selâmýný saygýyla
iade ederek:

–Geliþin bize hayýr getirsin, ey iyi yürekli teyze-
ciðim, buyur dinlen, demiþ. 

Yaþlý kadýn:

–Neredeyse ezan okunacak kýzým, izin ver de
namazýmý kýlayým, demiþ. 

Sonra hemen kýbleye dönüp namazýný kýldýktan
sonra dizleri üzerine oturarak beklemeye baþlamýþ.
Orada, öylece hiç kýpýrdamadan akþama kadar kal-
mýþ. Ýbadet ettiði düþüncesiyle hiç kimse onu rahat-
sýz etmemiþ. Kadýn, yanýndakilere, kendinden geçe-
rek ibadet eden ve çevresinde olup bitenle hiç ilgi-
lenmeyen biri görüntüsü vermiþ.

Sonunda Na’mâ, biraz cesaretini toplayýp uta-
narak kadýnýn yanýna yaklaþmýþ, tatlý ve saygýlý bir
sesle:
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–Teyzeciðim, hiç deðilse bir saatçik dizlerini

dinlendir, demiþ. 

Yaþlý kadýn:

–Bu dünyada bedenini yormayan kiþi, gelecekte

temiz kiþiler ile seçkinlere ayrýlan cennetten ümidi-

ni kessin, diye cevap vermiþ. 

Bu cevaptan son derece etkilenmiþ olan Na’mâ:

–Lütfen, ey annemiz! Varlýðýnla soframýzý onur-

landýr, bizimle ekmek ve tuz paylaþmayý kabul et,

demiþ. 

Kadýn da:

–Ben oruca niyetliyim kýzým. Niyetimi boza-

mam, demiþ.

Bunun üzerine Na’mâ gidip kocasýný bulmuþ ve

ona:

–Efendim! Senden bu yaþlý teyzenin, bundan

böyle bizim evimize yerleþmesini saðlamaný rica edi-

yorum.

Nimet de ona:

–Merak etme! Ben zaten ona çoktan bir oda ha-

zýrlatarak temiz yataklar ve çarþaflar serdirdim, bir

ibrik ile bir de leðen koydurttum. Kimse onu rahat-

sýz etmez, demiþ.

Binbir Gece Masallarý-3124



Yaþlý kadýn ise bütün geceyi yüksek sesle Kur’ân
okuyarak geçirmiþ. Sonra gün doðarken ayaða kalk-
mýþ ve gidip Nimet’le eþini bulmuþ. Onlara: 

–Sizlerden izin almaya geldim. Allah sizi koru-
sun, demiþ. 

Fakat Na’mâ, ona:

–Ey anamýz, nasýl için sýzlamadan bizi býrakýyor-
sun? Oysa biz, senin varlýðýnla çok mutlu olduk ve
rahatsýz edilmeden ibadetini yerine getirmen için
evimizin en iyi odasýný sana ayýrmýþtýk, deyince yaþlý
kadýn:

–Allah ikinizi de korusun, iyilik ve hayrýný üze-
rinizden eksik etmesin! Müslümanlara özgü merha-
metin yüreðinizde mekân tuttuðunu anladým. Böy-
lece konukseverliðinize sýðýnmakla mutlu oldum.
Sizden sadece kapýcýnýza, döndüðümde içeri girme-
mi engellememesini tembih etmenizi rica ediyorum!
Þimdi gidip Kûfe’nin kutsal yerlerini ziyaret edece-
ðim ve oralarda dua ederken Allah’a sizi mükafat-
landýrmasý için yalvaracaðým. Sonra da gelip sizin
konukseverliðinizden faydalanýrým, deyivermiþ. 

Sonra ikisi de kadýnýn elini öperek alýnlarýna gö-
türmüþler ve yaþlý kadýnla vedalaþmýþlar. Hain plan-
lar peþinde olan yaþlý kadýn da evden çýkýp doðruca
valinin konaðýna yollanmýþ ve hemen huzura varmýþ.
Onu gören vali:
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–Ne yaptýn bakalým? Ey kurnaz ve büyük dü-
zenbaz, diye sormuþ. 

Yaþlý kadýn: 

–Efendim kýsaca yaptýklarýmý size arz etmek is-
terim. Gidip Na’mâ kýzý gördüm. Gerçekten de çok
güzel ve alçak gönüllü bir kýzcaðýz. Görsen sen de
hayranlýk duyarsýn. 

Vali:

–Yeniden söylüyorum, onu halife efendimize
göndermek için istiyorum! Bir an önce baþar þu iþi,
diye haykýrmýþ. 

Kadýn:

–Bunun için sizden tastamam bir aylýk süre isti-
yorum, demiþ. 

Vali:

–Bu süreyi sana tanýdým ama kesinlikle sonuç
almalýsýn! O zaman benden, seni ömür boyu doyu-
racak bir cömertlik göreceksin. Ýþte baþlangýç olarak
sana bin dinar, demiþ.

Yaþlý kadýn bin dinarý almýþ ve kemerine sýkýþtýr-
mýþ. O günden baþlayarak düzenli bir biçimde Nimet
ile Na’mâ’yý evlerinde ziyaret etmeye baþlamýþ. On-
larýn nazarýnda gün geçtikçe daha büyük saygýnlýk
kazanmýþ ve onlardan çok büyük ilgi görmüþ. Bu du-
rum böylece sürüp gitmiþ, sonunda yaþlý kadýn evin
vazgeçilmez bir misafiri olmuþ. Bir gün Na’mâ’ya:
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–Kýzým benimle birlikte Allah’ýn sevgilisi olan
þeyhleri ziyaret etmek ister misin? Ben bu kiþileri
tanýrým. Onlarýn bütün kerametlerini duyuyorum.
Sen de onlarý görmek ve onlarýn dualarýný almak is-
temez misin, diye sormuþ.

Yaþlý kadýnýn bu sözlerini duyan Na’mâ, birden
bire o yüce kiþileri görme arzusu hissetmiþ. Yaþlý
kadýna:

–Efendim Nimet’ten dýþarý çýkma izni istemem
gerek! Onun dönüþünü bekleyelim, demiþ. 

Ama yaþlý kadýn:

–Sadece kayýn validene haber ver bu yeter, diye
cevap vermiþ. 

Bunun üzerine genç kadýn Nimet’in annesinin
yanýna gitmiþ ve ona:

-Ey efendim! Sizden bu teyzeyle birlikte þeyhle-
ri ve Allah dostu zatlarý görmek, onlarýn dualarýný
almak için izin rica ediyorum! Kocam Nimet eve
dönmeden geri geleceðime söz veriyorum, demiþ. 

Nimet’in annesi telâþla:

-Kýzým, kocanýn gelip de seni bulamamasý hâ-
linde duyacaðý üzüntüyü düþün! O zaman bana
“Benim iznim olmadan nasýl oldu da evden çýkýp
gitti? Ýlk kez böyle bir þey oluyor.” demez mi diye
cevap vermiþ.
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O anda, yaþlý kadýn araya girmiþ ve Nimet’in
annesine:

–Vallahi! Sadece kutsal yerlerde bir gezinti ya-
pacaðýz, hatta onun dinlenmesine dahi izin verme-
den onu geri getireceðim, demiþ. 

Bu sözler üzerine kadýncaðýz, içini çekerek iste-
nene razý olmuþ. Yaþlý kadýn da kýzla birlikte valinin
sarayýna doðru yol almýþ. Saraya varýnca kýzý, sarayýn
bahçesindeki tenha bir köþke götürmüþ. Onu bir
süreliðine yalnýz býrakmýþ ve koþarak kýzýn geldiðini
valiye haber vermiþ. Vali de hemen köþke gelmiþ.
Kýzýn artýk elinde olduðunu görünce çok mutlu ol-
muþ.

Na’mâ, bu tanýmadýðý adamýn içeri girdiðini
görünce, hemen yüzünü örtmüþ, hýçkýrýklar kopara-
rak aðlamýþ ve gözleriyle oradan çýkýþ yolu aramýþ.
Ama nafile! Artýk yaþlý kadýn da görünmez oldu-
ðundan Na’mâ, alçak kadýnýn ihanetine uðradýðýný
anlamýþ. Bu arada zeki ve iyi yürekli kapýcýnýn, yaþlý
kadýn hakkýnda söylemiþ olduðu sözler gelmiþ aklý-
na. Fakat artýk her þey için çok geçmiþ.

Valiye gelince, Na’mâ’nýn bulunduðu odanýn
kapýsýný kapayarak oradan uzaklaþmýþ ve bu kapýnýn
asla açýlmamasý gerektiðini söylemiþ. Bir süre sonra
da Halife Abdülmelik bin Mervan’a bir mektup
yazmýþ ve genç kadýný, muhafýzlarla beraber Þam’a
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göndermiþ. Muhafýzlar, Na’mâ’yý zorla alýp deveye
bindirmiþ ve birkaç köle ile birlikte çabucak Þam yo-
luna çýkmýþlar.

Yol boyunca baþýný örtüsüne gizleyen Nâ’mâ;
yol almalara, sarsýlmalara, durmalara ve yeniden yo-
la koyulmalara ilgisiz bir hâlde sessizce hýçkýrýp dur-
muþ. Muhafýzlarýn baþý, onun aðzýndan ne bir tek
söz ne de bir iþaret almýþ. Bu, böylece Þam’a ulaþýn-
caya kadar sürmüþ. Oraya ulaþýnca gecikmeden ha-
lifenin sarayýna yönelen muhafýzlar, mektup ve köle-
yi saray görevlilerine teslim etmiþ ve Kûfe’ye geri
dönmüþler.

Ertesi gün halife, annesine ve kýz kardeþine Kûfe
valisinin kendisine yeni bir esire gönderdiðini söyle-
miþ ve þöyle devam etmiþ: 

–Kûfe valisi mektubunda benim için satýn aldýðý
bu esirenin, esir tacirleri tarafýndan ülkesinden kaçý-
rýlan bir þah kýzý olduðunu yazýyor, demiþ. 

Kýz kardeþi halifeye:

–Allah mutluluklarýný daim etsin ve lütuflarýný
artýrsýn, diyerek cevap vermiþ.

Daha sonra adý Sitti Dahiye olan halifenin kýz
kardeþi, genç kýzýn bulunduðu daire hakkýnda bilgi
edinmiþ ve hemen gidip onu görmüþ. Zavallý kýzý;
iki büklüm, yüzü güneþten yanmýþ ve gözyaþlarý
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içinde görünce çok þaþýrmýþ. Kýz neredeyse bilincini
kaybetmek üzereymiþ.

Yufka yürekli Sitti Dahiye, ona çok acýmýþ ve
yanýna yaklaþarak:

–Niçin aðlýyorsun kardeþim? Bilmiyor musun ki
artýk burada güven içindesin, hayatýn deðiþecek, çok
rahat ve kaygýsýz olacaksýn, demiþ ve þöyle devam
etmiþ:

–Sen Emirü’l-Müminin’in sarayýndan daha kötü
bir yere de düþebilirdin. Buradan daha iyi bir yer var
mý ki bu kadar üzülüyorsun? 

Bu sözleri duyan genç kadýn þaþkýnlýkla gözleri-
ni açarak:

–Ama ey hanýmým, burasý Emirü’l-Müminin’in
sarayý olduðuna göre ben hangi þehirdeyim, diye
sormuþ. 

Sitti Dahiye:

–Þam þehrinde. Nasýl! Bilmiyor muydun yoksa?
Seni satan tacir, Halife Abdülmelik bin Mervan adý-
na alýndýðýný sana söylemedi mi? Bundan böyle sen,
benim erkek kardeþim olan Halife Abdülmelik bin
Mervan’ýn eþi olarak kalacaksýn. Haydi, gözyaþlarýný
sil ve bana adýný söyle, demiþ.

Kýz tam bu sözleri söylerken içeri halife girmiþ,
iyilik dolu bir gülümsemeyle Na’mâ’ya doðru ilerle-
miþ ve yanýna oturup ona:
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–Yüzünün peçesini kaldýr ey genç kýz, demiþ. 

Fakat Na’mâ yüzünü açacaðýna, duyduðu söz-
lerden dehþete düþmüþ ve titreyen elleriyle sýrtýnda-
ki giysisini çenesine kadar çekmiþ. Halife, bu garip
davranýþ karþýsýnda þaþýrmýþ ve Sitti Dahiye’ye:

–Bu genç kýzý sana emanet ediyorum. Umarým
birkaç gün içinde onu, kendine alýþtýrýr, yüreklendi-
rir ve daha az mahcup hâle getirirsin, demiþ. 

Sonra da odadan çýkmýþ. Bunun üzerine, Sitti
Dahiye, Na’mâ’yý alýp sarayýn hamamýna götürmüþ.
Na’mâ yýkandýktan sonra ona çok güzel giysiler giy-
dirmiþler, saçlarýný inciler ve deðerli taþlarla süsle-
miþler. Günün geri kalan bölümünde halifenin kýz
kardeþi, onu kendine alýþtýrmak için onunla arka-
daþlýk etmiþ. Yine de Na’mâ, halifenin kýz kardeþi-
nin kendisine gösterdiði ilgiye raðmen gözyaþlarýný
durduramamýþ. Bu kadar üzgün olmasýnýn sebebini
de açýklamak istememiþ. Çünkü hikâyesini anlat-
masýnýn artýk bir þeyi deðiþtirmeyeceðini düþünü-
yormuþ. Dolayýsýyla acýsýný içine gömmüþ ve gece
gündüz kendini yiyip bitirmeyi sürdürmüþ. Öyle ki
kýsa bir süre sonra hasta düþmüþ ve Þam’ýn en ünlü
hekimleri onu tedavi edememiþler. Ýyileþmeyince de
ondan ümitlerini kesmiþler.

Rebi’nin oðlu Nimet’e gelince, o da Na’mâ’nýn
evden ayrýldýðý gün akþama doðru evine dönmüþ ve
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âdeti üzerine divana uzanarak “Ey Na’mâ!” diye ses-
lenmiþ. Ama ilk kez kimse ona cevap vermemiþ. O
zaman hýzla ayaða kalkmýþ ve ikinci kez haykýrmýþ:

–Ey Na’mâ! 

Ama yine cevap gelmemiþ. Kimseler de yanýna
girmemiþ. Bunun üzerine Nimet, annesinin dairesine
doðru yollanmýþ ve çabucak içeri girmiþ. Annesini,
baþý ellerinin arasýnda, düþüncelere dalmýþ bir hâlde
bulmuþ. Bu durumu görünce tedirginliði daha da
artan Nimet:

–Na’mâ nerede, diye sormuþ.

Fakat annesi, cevap olarak gözyaþlarýna boðul-
muþ bir hâlde:

–Allah bizi korusun, çocuðum! Senin yokluðun-
da Na’mâ, yanýma geldi ve benden yaþlý kadýnla bir-
likte çýkmak için izin istedi. Güya mübarek zatlarý
ziyaret edeceklermiþ. Ama hâlâ dönmediler. Ah oð-
lum! Bu yaþlý kadýn evimize geldiðinden beri yüre-
ðim sakinleþmedi. Kapýcýmýz da zaten ondan hiç
hoþlanmamýþtý. Bu ihtiyarýn bizim için kötü þeyler
planladýðýný hissetmiþtim, demiþ. 

Nimet annesinin sözünü keserek ona: 

–Na’mâ kesin olarak ne zaman dýþarý çýktý, diye
sormuþ. 

Kadýn da:
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–Bu sabah erkenden, sen çarþýya gitmek üzere
evden çýktýktan hemen sonra, diye cevap vermiþ. 

Nimet:

–Ah! Anneciðim, niye Na’mâ’nýn evden ayrýl-
masýna izin verdin? Þimdi kim bilir nerelerde avare
bir þekilde dolaþýyordur? Belki de devrilen bir mina-
renin altýnda kalmýþtýr veya bir suya düþmüþ de ola-
bilir. Hemen valiye gidip bir araþtýrma yapmasýný is-
teyeceðim, diye haykýrmýþ.

Sonra da kendinden geçmiþ bir vaziyette valinin
sarayýna doðru koþmuþ. Vali, þehrin en seçkin kiþile-
rinden olan babasý Rebi’nin hatýrý için Nimet’i hiç
bekletmeden kabul etmiþ. Nimet de selâm verir ver-
mez, valiye:

–Bu sabahtan beri eþim, evimizde barýndýrdýðý-
mýz yaþlý bir kadýnla birlikte kayboldu. Buraya onu
araþtýrmakta bana yardým etmeniz için ricaya gel-
dim, demiþ.

Vali, bu haberi duyunca þaþýrmýþ gibi yapmýþ ve:

–Babanýn hatýrýna senin için yapmayacaðým þey
yoktur. Þimdi git, kollukçu baþýna benim gönderdi-
ðimi söyle ve ona derdini aç! Bu kiþi, çok uyanýk ve
tecrübelidir. Hiç kuþkusuz birkaç gün içinde sana
eþini bulur, demiþ. 

Bunun üzerine Nimet, kollukçu baþýnýn yanýna
koþmuþ ve ona:
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–Evden kaybolan eþimin bulunmasý için vali be-
ni sana yolladý, demiþ. 

Baðdaþ kurarak oturmakta olan kollukçu baþý,
bir iki kez oflayýp pufladýktan sonra:

–Kiminle çýkmýþ bu kýz, diye sormuþ. 

Nimet:

–Hilekâr yaþlý bir kadýnla! Bu yaþlý kadýn sýrtýn-
da bir aba, boynunda bir tespih taþýyor, cevabýný
vermiþ. 

Kollukçu baþý:

–Vallahi! Bana bu yaþlý kadýnýn nerede bulun-
duðunu söylersen, hemen gidip eþini ararým, demiþ. 

Bu sözleri duyan Nimet:

–Yaþlý kadýnýn nerede olduðunu bilsem, onu gi-
der kendim bulurdum, demiþ kýzgýn bir sesle. 

Kollukçu baþý:

–Eðer aradýðýn kiþinin yerini bilmiyorsan ben
nasýl bulurum evlâdým, deyince Nimet, son derece
hiddetlenerek:

–Yemin ederim ki bu iþten sadece sen sorumlusun!
Ben gerekirse valiyi, hatta Emirü’l-Müminin’i görür
ve senin bu davranýþýný anlatýrým, diye haykýrmýþ.

Sonra tekrar valinin yanýna dönmüþ ve ona:

–Kollukçu baþýný gidip gördüm ve aramýzda
þunlar þunlar geçti, demiþ. 
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Vali de: 

–Olamaz bu! Muhafýzlar, gidip bana þu adamý
getirin, demiþ.

Kollukçu baþý gelince de:

–Sana Rebi’nin oðlu Nimet’in eþini bulmak için,
çok sýký araþtýrmalar yapmaný emrediyorum! Atlýla-
rýný her yana yolla, sen de koþ her yaný ara ve mut-
laka onu bul, demiþ. 

Bir yandan da aslýnda hiçbir þey yapmamasý ge-
rektiðini ona göz kýrparak anlatmýþ. Sonra Nimet’e
doðru dönmüþ ve:

–Sana gelince oðlum, iþin içinde ben olduðuma
göre eþini bulunmuþ bil! Ve eðer olaðanüstü bir du-
rum olur da eþin bulunmazsa seni yeniden evlendi-
ririz. Sen yeter ki içini ferah tut. Kýsmetin neyse o
olur, demiþ.

Valinin son sözlerinden hiç hoþlanmayan Nimet,
oradan ayrýlmýþ ve bütün gece Na’mâ’yý aradýktan
sonra ümitsiz bir þekilde evine dönmüþ. Ertesi gün
de ileri derecede bir kýrýklýk ve ateþle yataða düþmüþ.
Günden güne hastalýðý artýyormuþ. Na’mâ’nýn hiç-
bir yerde bulunamadýðýna dair validen gelen haber-
le de ümidi iyice kesilmiþ. Baþvurduðu tabipler ona:

–Derdinin dermaný eþindir, onun geri dönmesi
gerekiyor, cevabýný vermiþler.
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Nimet’in annesi ve babasý, oðullarýnýn bu duru-
muna çok üzülüyor fakat onu iyileþtirmek için elle-
rinden hiçbir þey gelmiyormuþ. O sýralarda Kûfe
þehrine çok bilgili bir hekim gelmiþ. Þam yakýnlarýn-
dan gelen bu hekimin ünü tez zamanda þehirde du-
yulmuþ. Bunu duyan Rebi, bu hekimi hemen evine
almýþ ve aðýrladýktan sonra ona oðlunun durumunu
anlatmýþ. 

Hekim, Nimet’i görmek için yanýna gitmiþ ve
ona:

–Bana elini ver, demiþ. Nimet’in elini bir süre
avucunda tutmuþ ve uzun bir süre nabzýný yoklamýþ. 

Sonra Rebi’ye:

–Oðlunun rahatsýzlýðý yüreðinde yatýyor, demiþ. 

Rebi de ona:

–Vallahi! Doðru söylüyorsun ey hekim, diye ce-
vap vermiþ. 

Hekim:

–Bu dert çok sevilen bir varlýðýn kaybedilmesin-
den kaynaklanýyor! Ey ünlü tacir, buraya gelmeden
önce Þam’dan beni ziyarete gelen bir hekim arka-
daþýmdan halifenin sarayýnda senin oðlun gibi bitkin-
lik içinde yatan bir kýzcaðýz olduðunu duymuþtum.
Kýzýn derdine çare bulunamadýðý için Þam’daki bütün
hekimleri oraya toplamýþlar. Çok maharetli hekim-
ler bile kýzýn derdine derman olamamýþlar. Bana
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kalýrsa senin oðlunun derdi o kýzýn derdiyle týpatýp
ayný: gönül yarasý. Üstelik arkadaþým o kýzýn, Þam’a
Kûfe þehrinden getirildiðini söylemiþti. Sakýn oðlu-
nun yitirdiði varlýk o olmasýn, demiþ.

Bu sözleri duyan Rebi heyecanla:

–Eðer öyleyse mutlaka gidip görmek gerek.
Söyle bize ne yapmak düþer, ey saygýn tabip? Lütfen
bizi aydýnlat! O zaman Allah þahidim olsun ki sana
ömür boyu yetecek bollukta nimet baðýþlayacaðým,
diye haykýrmýþ. 

Hekim:

–Ýkiniz de yüreðinizi serin tutun! Ve gözleriniz
rahatlasýn. Çünkü bu iki genci birleþtirme iþini ben
üzerime alacaðým ve bu iþ sizin düþünemeyeceðiniz
kadar kolay olacak, diye cevap vermiþ. 

Sonra Rebi’ye hitap ederek:

–Cebinden dört bin dinar çýkar, diye eklemiþ. 

Rebi, hemen dört bin dinarý hekimin önüne ser-
miþ. Hekim de ona:

–Þimdi bütün harcamalara yetecek kadar paraya
sahip olduðuma göre oðlunu da yanýma alarak he-
men Þam’a gitmek üzere yola çýkacaðým. Eðer Allah
isterse, oðlunun sevdiði kiþiyle birlikte geri dönece-
ðiz, demiþ. 

Sonra yatakta yatan delikanlýya bakarak:
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–Ey saygýn Rebi’nin oðlu, adýn ne senin, diye
sormuþ.

O da:

–Nimet, diye cevaplamýþ. 

Hekim:

–Pekâlâ, Nimet, kalk bakalým. Ruhun bundan
böyle bütün korkularýndan kurtulsun, çünkü þu an-
dan itibaren kendini eþine kavuþacak bil, demiþ. 

Nimet, hekimin sözlerinin etkisiyle birdenbire
kýpýrdamýþ, kalkýp yatakta oturmuþ. 

Hekim:

–Cesaretini topla ve yüreðini serin tut! Bütün
kaygýlarýný kafandan kov! Ye, iç ve uyu! Bir hafta için-
de kendini toparlayýnca, gelip birlikte yola çýkmak
üzere seni alacaðým, diye sözünü sürdürmüþ. Sonra
da Rebi ile Nimet’ten izin alarak oradan ayrýlmýþ.

Bunun üzerine Nimet, bir hafta boyunca heki-
min tavsiyesi doðrultusunda kendine bakmýþ. Ye-
miþ, içmiþ, uyumuþ. Ýyice bir dinlenmiþ ve hastalý-
ðýndan kurtulmuþ. Rebi, oðlunun yolculuða çýkacak
duruma geldiðini görünce, hemen yol hazýrlýklarýna
baþlamýþ. Atlar satýn almýþ, zengin ipeklilerle dolu
develer hazýrlatmýþ ve oðluna beþ bin dinar daha
vermiþ. Hafta sonu gelince Nimet, anasýna, baba-
sýna, Tevfik’e ve yaþlý kapýcýya veda etmiþ. Bütün ev
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halkýnýn ellerini öptükten sonra onlardan iyi dilek-
lerde bulunmalarýný rica etmiþ. Sonra da hekimle
birlikte Kûfe’den ayrýlmýþlar.

Hekim, yolculuk boyunca kendinden ziyade Ni-
met’le ilgilenmiþ. Onun rahat bir yolculuk geçirme-
si için elinden geleni yapmaya çalýþmýþ. Bu þartlarda
yolculuk çok zevkli, çok hoþ ve yorulmadan çabucak
geçmiþ. Böylece Þam’a gelmiþler.

Hekim, Nimet ile birlikte büyük çarþýya gitmiþ
ve orada hemen bir dükkân kiralamýþ. Dükkânýn
içine zarif raflar yaptýrmýþ ve bunlarý kadifelerle kap-
latmýþ. Üzerlerine de deðerli þiþelerini, merhemleri-
ni, tozlarýný, cam þiþelerde saklanan þuruplarýný, saf
altýn içinde saklanan ince tiryaklarýný ve Acem fa-
yansýndan çömlekleri düzgün biçimde sýralamýþ.

Daha sonra da sýrtýna hekim elbisesini, baþýna da
sarýðýný ve yedi kez doladýðý külahýný geçirmiþ. Ardýn-
dan kendisine ilaç hazýrlamak, havan dövmek, ilaç
paketlemek ve kendi gözetimi altýnda reçeteleri kale-
me almak üzere Nimet’i giydirmeye karar vermiþ.
Onu da kendi eliyle, mavi ipekten bir gömlek ve kaþ-
mirden bir yelekle donatmýþ. Önüne de aralarýna altýn
teller sokularak örülmüþ, pembe bir önlük takmýþ ve:

–Ey Nimet, þu andan baþlayarak bana “Baba.”
demen gerekecek, ben de seni “Oðlum.” diye çaðý-
racaðým. Þam halkýnýn bizi baba oðul bilmesi gere-
kiyor, demiþ. 
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Nimet de bu teklifi kabul etmiþ. Hekimin hasta
bakacaðý dükkân açýlýr açýlmaz, þehirde oturanlar,
her taraftan akýn akýn gelmiþler. Kimi hekime der-
dini anlatýyor, kimi de sýrf Nimet’in güzelliðini sey-
re geliyormuþ. Hepsi de Ýranlý hekimin pek çok has-
talýðý kolaylýkla tedavi etmesine þaþýrýp kalýyorlarmýþ.
Gerçekten de tabip, kendisine baþvuran hastalarýn
gözünün beyazlarýna bakýyor, nabzýný yokluyor ve:

–Senin þu þu derdin var ve þu þu ilaçlarý kulla-
nýrsan iyileþirsin, diyormuþ.

Böylece hekimin olaðanüstü bilgisi bütün þehir-
de çalkalanmaya baþlamýþ. Bu haber halifenin kýz
kardeþi Sitti Dahiye’nin kulaðýna da ulaþmýþ.

Nihayet günün birinde hekim dükkânýn orta-
sýnda oturmuþ, yanýnda bulunan Nimet’e bir reçete
yazdýrýrken, saygýn bir hanýmefendi dükkânýn önün-
de bineðiyle durmuþ. Bineðinin üzerinde deðerli taþ-
larla iþlenmiþ kýrmýzý deriden bir semer varmýþ.
Saygýn haným hizmetçilerinin yardýmýyla bineðinden
inmiþ. Hekim, çabucak yerinden kalkarak kadýný
dükkâna buyur etmiþ. Nimet de gülümseyerek bir
yastýk getirmiþ ve oturmasýný rica etmiþ.

Bunun üzerine kadýn hekime hitaben:

–Irak’ýn Acem yakasýndan gelip de Þam halký-
nýn dertlerine derman olan kýymetli hekim sizsiniz
deðil mi, diye sormuþ. 
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Hekim onu onaylar þekilde baþýný sallayýnca
kadýn:

–Beni halife efendimizin kýz kardeþi Sitti Dahi-
ye gönderdi. Sana bazý þeyler anlatacaðým, bu anla-
tacaklarýmla hastamýzýn derdinin ve dermanýnýn ne
olduðunu bulman gerek, demiþ. 

Sonra da Na’mâ’nýn içinde bulunduðu durumu
en ince ayrýntýsýna kadar anlatmýþ.

Bu sözleri duyan hekim:

–Ey hanýmým ilaçlarýn ölçülerini tespit etmek ve
hangi saatlerde içileceðini anlamak için hastanýn
adýný bana söylemeniz gerek, demiþ. 

Kadýn:

–Adý Na’mâ’dýr, diye cevap vermiþ.

Bunun üzerine hekim eline bir kâðýt parçasý ala-
rak bazýlarý kýrmýzý, bazýlarý yeþil mürekkeple birçok
hesap yapmýþ. Sonra kýrmýzý rakamlar ile yeþil ra-
kamlarý toplamýþ ve:

–Ey hanýmým, hastalýðý buldum! Bu hastalýða,
yürek yelpazelerinin titreyiþi, diyorlar demiþ. 

Bu sözleri duyan kadýn:

–Aman Yarabbi! Gerçek bu olsa gerek! Çünkü
yüreðinin yelpazeleri öylesine bir þiddetle titriyor ki
biz bile iþitebiliyoruz, diye haykýrmýþ. 
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Hekim:

–Ama reçete yazmadan önce kýzýn hangi ülke-
den geldiðini kesin olarak öðrenmem gerek! Bu çok
önemlidir. Çünkü ancak bu þekilde havanýn aðýr-
lýðýnýn, yüreðinin yelpazesine tesirini bilebilirim.
Dahasý onun yüreðinin yelpazelerinin korunmasýný
saðlamak için ne zamandan beri Þam’da bulundu-
ðunu ve yaþýnýn kaç olduðunu da bilmem gerek, de-
miþ. 

Kadýn: 

–Bildiðim kadarýyla Irak’ýn bir þehri olan Kû-
fe’de büyümüþ, yaþý da on altý olsa gerek! Çünkü bi-
ze, Kûfe yangýnýnýn çýktýðý sene doðduðunu söyledi.
Þam’daki bulunduðu süreye gelince, sadece birkaç
haftadýr burada, demiþ.

Bu sözleri duyunca hekim, yüreði bir deðirmen
gibi ses veren Nimet’e:

–Oðlum Ýbn-i Sina’nýn tertibinin yedinci mad-
desine göre þu ve þu ilaçlarý hazýrla, demiþ.

Bu sýrada kadýn, dönüp delikanlýya bakmýþ ve
yüzünü daha dikkatle inceledikten sonra: 

–Aman Yarabbi! Evlâdým, hastamýz sana çok
benziyor, onun yüzü de seninki kadar güzel ve tatlý,
demiþ. 

Sonra hekime:
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–Söyle bana, ey soylu hekim, bu genç senin oð-
lun mu yoksa kölen mi, diye sormuþ. 

O da: 

–Oðlumdur, ey saygýn kiþi, diyerek cevap vermiþ.

Kadýn: 

–Ben burada senin bilgine mi, yoksa oðlunun
güzelliðine mi hayran olayým, bilemiyorum derken
Nimet de ilaç kutularýný hazýrlýyormuþ. Ýlaç kutula-
rýnýn içine Kûfî harflerle adýnýn ve adresinin yazýlý
olduðu bir de kâðýt iliþtirmiþ. Kutulardan birinin
üzerine de yine ismini yazmýþ ve kutularý kapatarak
masanýn üzerine koymuþ. Kadýn da kutularý alarak
hekimin tezgâhýna on altýn dinar býrakmýþ ve çabu-
cak hastanýn yanýna ulaþmak için saraya dönmüþ.

Saraya geldiðinde Na’mâ’yý her zamanki gibi
gözleri yarý kapalý ve gözlerinin uçlarý yaþlarla ýslan-
mýþ olarak bulmuþ. Yanýna yaklaþarak ona: 

–Ah! Kýzým bu ilaç umarým ki sana saðlýk getir-
sin! Bunu hazýrlayan senin kadar güzel bir delikan-
lýydý. Ýþte senin için bana verdiði ilaçlar da þunlar,
demiþ. 

Bunun üzerine Na’mâ, kendisine sunulan þeyi
reddetmiþ olmamak için elini uzatýp kutuyu almýþ
ve kapaðýna dalgýn dalgýn bakmýþ. Tam o sýrada bir-
denbire gözleri fal taþý gibi açýlývermiþ. Çünkü ka-
paðýn üzerinde Kûfi harflerle:
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–Ben Nimet’im, Kûfeli Rebi’nin oðlu, þeklinde
bir not varmýþ. 

Heyecanýný belli etmemek için elinden geleni
yapmaya çalýþan Na’mâ gülerek kadýna: 

–Onun güzel bir delikanlý olduðunu söylüyor-
sun ha? Nasýlmýþ bakalým, demiþ. 

Kadýn da:

–Öyle bir güzel ki onu anlatmam mümkün de-
ðil, dudaðýnýn sol köþesi üzerinde bir ben var ve gü-
lünce de sað yanaðýnda gamze oluþuyor, diye cevap
vermiþ.

Bu sözleri duyunca Na’mâ, bu kiþinin Nimet ol-
duðu konusunda kesin kanaate varmýþ ve kadýna:

–Mademki öyle bu yüz, bir iyilik alameti olabi-
lir! Ýlaçlarý bana ver, demiþ.

Gülerek onlarý almýþ ve bir defada yutmuþ. Ayný
anda mektubu görmüþ, açýp gözden geçirmiþ. He-
men yataðýndan fýrlayarak kalkmýþ ve:

–Benim iyi yürekli anacýðým, iyileþmeye baþla-
dýðýmý hissediyorum. Bu ilaç mucize gibi. Oh! Bu ne
mübarek bir gün böyle, diye haykýrmýþ. 

Kadýn da: 

–Evet! Vallahi bu Yüce Allah’ýn bir lütfudur, di-
ye cevap vermiþ. 
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Na’mâ da:

–Lütfen bana yiyecek içecek bir þeyler getirin!
Çünkü uzun zamandan beri hiç bir þey yemediðim-
den neredeyse açlýktan ölmek üzereyim, demiþ.

Bunun üzerine kadýn, Na’mâ’ya her türden ke-
baplar, meyveler, içecekler getirtmiþ. Sonra koþarak
halifeye, hekimin sayesinde kýzýn iyileþtiðini haber
vermeye gitmiþ. 

Halife de:

–Git ona benim tarafýmdan bin dinar ver, de-
miþ. 

Na’mâ da Nimet’e verilmek üzere bir kutu ha-
zýrlamýþ ve onu da kadýna vermiþ. Kadýn dükkâna
ulaþtýðý zaman halife tarafýndan gönderilen bin di-
narý hekime, kutuyu da Nimet’e vermiþ. O da kutu-
yu açýp içinde bulduðu mektubu okumuþ. Ama he-
yecaný öyle büyük olmuþ ki hýçkýrýklara boðulmuþ
ve düþüp bayýlmýþ. Çünkü Na’mâ, bu mektupta
ona, bütün serüvenini, nasýl valinin buyruðuyla ka-
çýrýldýðýný ve armaðan olarak Þam’daki halifeye gön-
derildiðini ana hatlarýyla anlatýyormuþ.

Nimet’in hâlini gören iyi yürekli kadýn, hekime: 

–Acaba oðlun, neden birdenbire gözyaþlarýna
boðuldu ve sonra böyle bayýldý, diye sormuþ. 

O da: 
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–Ey saygýn hatun, nasýl olur da baþka türlü ol-
masýný beklersin? Çünkü Na’mâ, benim oðlum san-
dýðýn bu gencin eþidir ve bu genç, Kûfe’nin ünlü bir
tacirinin oðludur. Bizim Þam’a geliþimizin sebebi ise
gözleri ihanet saçan lanetli bir kocakarý tarafýndan
kaçýrýlarak ortadan kaybolan genç Na’mâ’yý ara-
maktýr. Ey mübarek anamýz, zannederim ki biz onu
bulduk ve ona kavuþma umudumuzu senin ellerine
býrakýyoruz, demiþ. 

Bunun üzerine iyi yürekli soylu kadýn, Nimet’e
ve hekime yardým etmeye karar vermiþ ve ona: 

–Benim iyi niyetime güvenebilirsiniz, demiþ. 

Sonra da onlarý býrakarak hemen Na’mâ’yý gör-
meye gitmiþ. Onu, yüzü sevinç ve saðlýktan ýþýk sa-
çarken bulmuþ. Yanýna gülerek yaklaþmýþ ve:

–Kýzým, niçin daha baþlangýçta bana güvenme-
din? En baþta baþýna gelenleri bana anlatsaydýn, sa-
na yardým ederdim. Benim aðzý sýkýlýðýma ve senin
için beslediðim annelik duygularýna güvenebilirsin,
kýzým! Hayatýmý tehlikeye soksam da sana yardým
edeceðim ve seni efendine kavuþturacaðým! Artýk
ruhun ferahlasýn, diye eklemiþ.

Bunun üzerine sevinçten ellerini öpen Na’mâ’yý
orada býrakmýþ ve içine kadýn giysileri, mücevherler
ve kýlýk deðiþtirmek için gerekli her þeyi koyduðu bir
bohça hazýrlamaya koyulmuþ. Ardýndan da hekimin
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dükkânýna giderek Nimet’e kendisiyle bir kenara
çekilmesi için iþaret etmiþ. Bunun üzerine Nimet,
onu dükkânýn arkalarýnda bir yere götürmüþ ve ora-
da bir perdenin arkasýnda planýný öðrenmiþ. Bu
planý mükemmel bulan Nimet, hemen plana göre
davranmaya karar vermiþ.

Bunun üzerine yaþlý kadýn Nimet’i getirdiði es-
vaplarla giyindirmiþ, sürmeyle gözlerini ve yanaðýn-
daki beni belirginleþtirmiþ. Sonra bileklerine bilezik-
ler geçirmiþ ve mücevherlerle donattýðý saçlarýný
Musul tülüyle örtmüþ. Sonra da Nimet’e: 

–Þimdi de bir kadýn gibi yürümen gerek, demiþ
ve uygulamasýný istemiþ. 

Nimet de dükkânda istenilen yürüyüþü birkaç
kez denemiþ. Sonra da birlikte sarayýn yolunu tut-
muþlar. Birlikte hareme ayrýlan köþkün giriþindeki
kapýya yaklaþtýklarýnda, baþ haremaðasý onlara doð-
ru ilerleyerek:

–Hiçbir yabancý kiþi, Emirü’l-Müminin’in özel
buyruðu olmadan buraya giremez! Bu genç kýzla
birlikte çekil bakalým! Ya da yalnýz baþýna içeri gir,
demiþ.

Fakat yaþlý kadýn ona:

–Senin o bilgeliðine ne oldu? Ey muhafýzlarýn
tacý! Sen her zaman kibarlýðýn ve uygarlýðýn ta ken-
disi idin. Þimdiyse o hoþ görüne hiç uymayan bir
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tavýr takýnýyorsun! Bilmiyor musun ki bu kýz, efen-
dimiz halifenin kýz kardeþi Sitti Dahiye’nin yar-
dýmcýsýdýr. Sitti Dahiye senin, gözde yardýmcýsýna
böyle davrandýðýný öðrenirse iþinden olursun. Böyle-
ce kendi felaketini kendin hazýrlarsýn, demiþ. 

Sonra soylu kadýn kýlýðýndaki Nimet’e dönerek:

–Gel kýzým! Bizim baþefendinin bu saygý nok-
sanlýðýný tümüyle unut! Hanýmýna da sakýn bir þey
söyleme! Haydi, gel, demiþ ve onu elinden tutarak
içeri sokmuþ. 

Harem avlusuna girdikten sonra soylu kadýn,
Nimet’e:

–Oðlum, sana haremin arka taraflarýnda bir oda
hazýrlattýk. Oraya yalnýz baþýna gideceksin! Orayý
bulmak için þuradaki kapýdan girersin, önüne çýkan
geçitten yürürsün. Sýrayla beþ kapý sayarsýn ve altýn-
cýyý açarsýn! Ýþte Na’mâ ile buluþacaðýn oda orasýdýr.
Ben Na’mâ’ya haber vermeye gideceðim. Daha son-
ra da ikinizi, muhafýzlarýn ve haremaðalarýnýn dik-
katini çekmeden saraydan çýkartmanýn yolunu ara-
yacaðým, demiþ.

Bunun üzerine Nimet geçide girmiþ, ama þaþ-
kýnlýk içinde gideceði yönü þaþýrmýþ; saða dönmüþ,
sonra yanlýþ bir geçide çýkan sola doðru yürümüþ ve
altýncý odaya girmiþ.
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Böylece yüksek tavanlý, duvarlarý hat sanatýnýn
en güzel örneðini sergileyen altýn harflerle yazýlmýþ
âyetlerin süslediði bir salona ulaþmýþ. Burada duvar-
lara pembe ipekten kumaþlar asýlmýþ, pencereler in-
ce tüllerle donanmýþ, yerde de Horasan ve Kaþmir
halýlarý serili imiþ. Taburelerde, içi meyve dolu mey-
velikler varmýþ. Yerdeki halý üzerinde üstü ipek ör-
tülü tepsiler, içlerinde þekilleri ve hayranlýk uyandý-
rýcý kokularýyla hamur tatlýlarý bulunuyormuþ.

Nimet, bu salonda baþýna geleceklerden haber-
siz öylece oturuyormuþ. Salonun ortasýnda ise göze
batan eþya olarak üzeri kadife kaplý bir taht varmýþ.
Nimet, geçitlerde görülmek korkusuyla dolaþmak-
tan kurtulmuþ olduðundan gidip tahta oturmuþ ve
alýn yazýsýný beklemiþ.

Birkaç dakika geçmeden kulaklarýna kubbede
yankýlanan ipeksi bir hýþýrtý gelmiþ. Sonra da içeriye,
yüzünde peçe ve saçlarýnda örtü olmayan bir kadýn
girmiþ. Yanýnda da kölesi varmýþ. Bu kadýn, Emi-
rü’l-Müminin’in kýz kardeþi Sitti Dahiye imiþ.

Sitti Dahiye, salonda yüzü peçeli olarak oturan
kiþiyi görünce onun yanýna yaklaþmýþ ve ona:

–Ey tanýmadýðým yabancý, sen kimsin? Ve hiçbir
uygunsuz gözün göremeyeceði haremde niçin böyle
peçene bürünmüþ oturuyorsun, diye sormuþ. 

Binbir Gece Masallarý-3 151



Çabucak ayaða kalkan Nimet, hiçbir þey söyle-
meye cesaret edememiþ ve sessiz kalmayý yeðlemiþ. 

Sitti Dahiye de ona:

–Ey güzel gözlü genç kýz, bana neden cevap ver-
miyorsun? Eðer kardeþim Emirü’l-Müminin tarafýn-
dan saraya yollanmýþ birisi isen bunu bana çabuk
söyle. Gidip senin için yardýmda bulunayým, çünkü
benden hiçbir þey esirgemez, demiþ.

Fakat Nimet cevap vermeyi göze alamamýþ. Sitti
Dahiye de genç kýzýn suskunluðunun orada bulunan
ve gözlerini fal taþý gibi açmýþ olan küçük köleden
kaynaklandýðýný düþünmüþ.

Bunun üzerine:

–Haydi, güzelim, sen git de kapýnýn arkasýnda
dur ve içeri hiç kimsenin girmesine izin verme, de-
miþ.

Küçük köle dýþarý çýkýnca Nimet’e iyice yaklaþ-
mýþ ve:

–Þimdi söyle bana ey genç kýz, kimsin sen ve
adýn nedir? Emirü’l-Müminin’in buyruðuyla yalnýz
benim girebileceðim bu salona geliþinin sebebi ne-
dir? Benimle özgürce konuþabilirsin, demiþ. 

Tam Nimet’in peçesini kaldýrýp yüzüne bakacak-
ken Nimet, konuþmanýn daha mantýklý olduðuna
karar vermiþ ve:
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–Ey hanýmým, kendimi bütünüyle senin iyilik-
severliðine býrakýyorum ve beni koruman için sana
yalvarýyorum, demiþ. 

Sitti Dahiye:

–Bütün gücümle bunu yapacaðým, haydi ko-
nuþ, deyince Nimet de:

–Ey hanýmým, ben genç kýz falan deðilim, adým
Nimet’tir. Kûfeli Rebi’nin oðluyum. Buraya hayatý-
mý tehlikeye sokarak gelmiþsem, Kûfe valisinin ben-
den kaçýrdýðý ve Emirü’l-Müminin’e gönderdiði ka-
rým Na’mâ’yý görebilmek içindir. Senden ona ve bana
acýmaný diliyorum, demiþ ve gözyaþlarýna gömülmüþ.

Sitti Dahiye, hemen küçük köleyi çaðýrtmýþ ve ona:

–Çabuk kýzým, Na’mâ’nýn dairesine koþ ve ona
“Hanýmým Dahiye seni çaðýrýyor!” de, demiþ. 

Sonra da Nimet’e dönüp:

–Ruhunu serin tut delikanlý, seni mutluluklar
bekliyor, deyivermiþ.

Bu sýrada iyiliksever yaþlý kadýn Na’mâ’yý bul-
maya gitmiþ ve ona:

–Çabuk beni izle kýzým! Kocan kendisi için ha-
zýrladýðým odada, demiþ. 

Onu heyecandan sapsarý bir hâlde Nimet’i bula-
caðýný sandýðý odaya götürmüþ. Fakat onu bulama-
yýnca dehþete düþmüþler ve çok üzülmüþler. 
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Yaþlý kadýn:

–Kesinlikle geçitlerde yolunu kaybetmiþ olmalý!
Sen hemen dairene dön kýzým, ben gidip onu ara-
yayým, demiþ.

Na’mâ da kadýnýn dediði gibi yapmýþ. Ýþte tam
bu sýrada küçük köle, Na’mâ’nýn dairesine girmiþ ve
onu titrerken, iyice sararmýþ olarak bulmuþ. 

Köle ona:

–Ey Na’mâ, hanýmým Sitti Dahiye seni istiyor,
deyince Na’mâ, mahvolduklarýný düþünerek çaresiz
çýplak ayaklý narin küçük kýzý izlemiþ. Fakat tam sa-
lona girdiði sýrada halifenin kýz kardeþi yanýna gel-
miþ ve elini tutup onu peçeli olarak bekleyen Ni-
met’in yanýna götürmüþ. Sonra da ikisine birden:

–Mutlu olun, demiþ. 

Ýki genç o anda ne yapacaklarýný þaþýrmýþlar ve
mutluluktan birbirlerine sarýlmýþlar. Tam bu sýrada
birdenbire perdeler açýlmýþ ve halife salona girmiþ.
Onu görünce üçü birden donup kalmýþ. Halife hep-
sine gülerek bakmýþ ve gelip halýnýn üzerinde orta-
larýna oturmuþ. Küçük köleye bardaklarý getirmesi-
ni ve þerbet koymasýný buyurmuþ. Þerbeti içtikten
sonra odada yabancý bir kadýnýn varlýðýný fark ede-
rek kýz kardeþine:

–Bu yüzü peçeli olan genç kýz da kim, diye sor-
muþ. 

Binbir Gece Masallarý-3154



Sitti Dahiye de:

–Bu Na’mâ’dan ayrýlmayan bir arkadaþýdýr. O
olmadan kýz ne aðýz tadýyla yemek yiyebiliyor ne de
bir þey içebiliyor, diye cevap vermiþ.

Tam halife Na’mâ’nýn yüzündeki peçeyi kaldý-
racakken Sitti Dahiye’nin aklýna bir hikâye anlat-
mak gelmiþ ve:

–Birden bire aklýma bilginlerimizden birinin
yazdýðý bir hikâye geldi, demiþ. 

Halife:

–Nasýl bir hikâyedir bu, diye sorunca Sitti Dahi-
ye anlatmaya baþlamýþ:

–Bir zamanlar Kûfe þehrinde adý Nimet olan bir
genç yaþarmýþ. Onun çok sevdiði ve kendisini çok
seven bir eþi varmýþ. Çünkü ikisi birlikte yetiþtiril-
miþ ve ergenlik çaðýnýn ilk günlerinden baþlayarak
nikâhlanmýþlar. Bir gün gelip de zaman onlarý ayýra-
na kadar yýllarca birlikte mutlu yaþamýþlar. Bu
ayrýlýða acýmasýz bir kocakarý sebep olmuþ, genç kýzý
kaçýrmýþ ve onu þehrin valisine teslim etmiþ. O da
kýzý zamanýn hükümdarýna armaðan olarak gönder-
miþ.

Ama Rebi’nin oðlu, sevdiði kiþinin kaybolduðu-
nu görünce bu hükümdarýn sarayýnda, onu bulunca-
ya kadar rahat edememiþ. Fakat tam ikisi birlikte
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yeniden buluþmalarýný kutlarken ve sevinç gözyaþ-
larý dökerlerken, buluþtuklarý yere hükümdar giri-
vermiþ ve onlarý birlikte yakalamýþ. Hiddeti son sý-
nýrýna ulaþmýþ ve durumlarýný anlatmalarýna fýrsat
vermeden, hemen orada ikisinin de kafasýný vurdur-
muþ! Ey Emirü’l-Müminin, bu hükümdarýn davra-
nýþý hakkýnda senin görüþünü ve onun yerinde olsay-
dýn nasýl davranacaðýný öðrenmek isterdim, demiþ.

Emirü’l-Müminin Abdülmelik bin Mervan, hiç
tereddüt etmeden:

–Bu hükümdar o denli acele davranacaðýna iki
genci baðýþlasaymýþ daha iyi olurmuþ. Bunun üç se-
bebi var. Birincisi, iki gencin birbirini uzun zaman-
dýr has duygularla sevmeleri. Ýkincisi, sarayda bu-
lunduklarýna göre bu hükümdarýn konuðu sayýlma-
larý. Üçüncüsü de bir hükümdarýn ihtiyatlý ve ölçülü
davranmasý gerektiðidir. Sonuç olarak senin hikâ-
yendeki bu hükümdarýn gerçek bir hükümdara ya-
raþýr biçimde davranmadýðýný söyleyebilirim, demiþ.

Bu sözler üzerine Sitti Dahiye, kardeþine:

–Ey Emirü’l-Müminin! Bilmeden ve kendiliðin-
den yerine getireceðin bir hükümde bulunmuþ ol-
dun! Sana, þimdi açýklayacaðým konuda da ayný ada-
leti göstermeni dilerim, diye haykýrmýþ.

Halife büyük bir þaþkýnlýk içinde kýz kardeþine:
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–Bana tam bir güven besleyerek konuþabilirsin,
demiþ. 

Halifenin kýz kardeþi de ayaða kalkmýþ ve genç-
leri göstererek:

–Ey Emirü’l-Müminin, peçe altýndaki bu genç
kýz görünümlü kiþi, aslýnda Rebi’nin oðlu genç Ni-
met’ten baþkasý deðildir. Na’mâ da onunla birlikte
yetiþtirilen ve sonradan onun eþi olan kimsedir! Onu
kaçýrtan da Kûfe valisidir. Sana yazdýðý mektupta
kýzý on bin dinara satýn aldýðýný bildirerek yalan
söylemiþtir. Senden valinin cezalandýrýlmasýný ve bu
iki gencin baðýþlanmasýný dilerim. Benim hatýrým
için, senin konuðun olduklarýný ve senin gölgende
barýnmakta bulunduklarýný da düþünerek onlarý af-
fet, demiþ. 

Kýz kardeþinin bu sözlerini duyan halife:

–Kesinlikle! Benim verdiðim sözden döndüðüm
hiç görülmemiþtir, demiþ.

Sonra Na’mâ’ya dönerek:

-Ey Na’mâ, þurada duran kiþi senin efendim Ni-
met midir, diye sormuþ. 

O da: 

–Söylediðiniz gibi ey Emirü’l Müminin, diye ce-
vap vermiþ. 

Halife:
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–Sizi birbirinize baðýþladým, diye sözünü sür-
dürmüþ.

Bundan sonra Nimet’e dönüp:

–Fakat hiç deðilse buraya nasýl girdiðini ve
Na’mâ’nýn benim sarayýmda bulunduðunu nasýl öð-
rendiðini söyleyebilir misin, diye sormuþ. 

Nimet de halifeye, baþýndan sonuna kadar, tek
bir ayrýntýyý bile atlamadan bütün serüvenini anlat-
mýþ. Halife, duyduklarýna çok þaþýrmýþ ve bu planý
yapan hekimi görmek istemiþ. Onunla tanýþtýktan
sonra da onu Þam’daki sarayýna hekimbaþý olarak
atamýþ. Onu ödüllerle donatmýþ. Sonra Nimet ile
Na’mâ’yý sarayýnda yedi gün yedi gece aðýrlamýþ. Bu
süre içinde onurlarýna büyük þölenler düzenlemiþ ve
onlarý Kûfe’ye armaðanlarla yolcu etmiþ. Kûfe’nin
eski valisini görevinden alarak onun yerine Nimet’in
babasý Rebi’yi atamýþ. Böylece hepsi beraber uzun ve
mutluluk dolu bir hayat sürmüþler. Allah dilerse en
olmazlarý bile oldurur vesselâm.

Binbir Gece Masallarý-3 159



FAYDALANILAN KAYNAKLAR 

1. Alim Þerif Onaran, Binbir Gece Masallarý,
Yapý Kredi Yayýnlarý, Ýstanbul, 2001.

2. Veli Ulutürk, Binbir Gece Mad., DÝA, C.6,
Ýstanbul, 1992.

3. Hasan Zeyyat, Elfü Leyletin ve Leyle,
MMÝADM, 1932.

4. Felix Tauer, Binbir Gece Masallarýnýn Az Ta-
nýnan ve Basýlmamýþ Hikâyeleri, terc. Ahmet Suphi
Furat, Ýstanbul, 1996.

5. D.B., Macdonald, Binbir Gece, Mad., MEB,
ÝA, C.II, Ýstanbul.

6. Hüseyin Baþaran, Binbir Gece Masallarý,
Ankara, 1957.

7. Nihal Yalaza Taluy, Binbir Gece Masallarý,
Ýstanbul, 1958.

8. F. Namýk Hansoy, Binbir Gece Masallarý, Ýs-
tanbul 1959.

9. Selâmi Münir Yurdatap, Binbir Gece Masal-
larý, I-II, Ýstanbul, 1949,1954.

10. Raif Karadað, Binbir Gece Masallarý, I-IV,
Ýstanbul, 1961.

Binbir Gece Masallarý-3160


	BİNBİR GECE MASALLARI-3
	İÇiNDEKİLER
	ÖN SÖZ
	VELiD’IN AYAKKABILARI
	AT KILI VE ÇAKMAK TAŞI
	PIRASA SULTANININ KIZI
	ALİ BABA VE KIRK HARAMİLER
	BÜLBÜL, ŞARKI SÖYLEYEN AğAÇ VE ALTIN RENKLİ SU
	BİLGE HOROZ VE KURNAZ TİLKİ
	NiMET iLE NA’MÂ
	FAYDALANILAN KAYNAKLAR

