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ALAADDİN’İN HİKÂYESİ 
YA DA 

SİHİRLİ LAMBA

Çin’in, adını şimdi anımsayamadığım zengin 
ve çok geniş krallıklarının birinde mesleğinden 
başka sözü edilebilecek hiçbir özelliği olmayan 
Mustafa adında bir terzi yaşıyordu. Terzi Mus-
tafa çok yoksuldu ve kendisiyle karısını kıt ka-
naat geçindirebilecek kadar kazanıyordu ancak; 
Tanrı onlara bir oğul vermişti.

Alaaddin adındaki bu çocuğun eğitimi ihmal 
edilmiş, çocuk gayet fena eğilimler edinmişti. 
Kötü ve inatçı bir çocuktu, annesiyle babasını 
hiç saymaz, sözlerini dinlemezdi. Biraz daha 
büyüdüğünde annesi ve babası onu evde zapte-
demez oldular; sabah erkenden evden çıkıyor, 
bütün gününü yaşça kendinden küçük serseri-
lerle sokaklarda oynayarak, orada burada sür-
terek geçiriyordu.

Alaaddin bir meslek öğrenebileceği yaşa gel-
diğinde, ona kendisininkinden başka bir mes-
leği öğretebilecek durumda olmayan babası, 
çocuğu dükkânına aldı ve ona iğnenin nasıl kul-
lanılacağını göstermeye başladı ama babası ne 
tatlılıkla ne de cezalandırma korkusuyla uça-
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rılığının üstesinden gelebildi; istediği gibi onu 
haylazlıktan vazgeçirmek ve işi benimsetmek 
mümkün olmadı. Mustafa sırtını döner dönmez 
Alaaddin kaçıyor, bütün gün geri dönmüyordu. 
Babası onu cezalandırıyordu ama Alaaddin’i 
adam etmek ne mümkündü; büyük bir üzüntü 
duymakla birlikte onu kendi haline bırakmak 
zorunda kaldı. Bu, içine dert oldu; oğlunu işinin 
başına döndürememenin üzüntüsü onmaz bir 
hastalığa yakalanmasına yol açtı ve birkaç ay 
içinde öldü.

Oğlunun baba mesleğini öğrenmek yolunu 
tutmadığını gören Alaaddin’in annesi, eline 
geçecek azıcık parayla, oğluyla kendisinin ge-
çimini sağlamak için ip eğirebilmek amacıyla, 
dükkânı kapatıp tüm meslek araç gereçlerini 
paraya çevirdi.

Artık baba korkusu çekmeyen ve kendisini 
azarladığında tehdit etmekten geri kalmadığı 
annesinden de pek çekinmeyen Alaaddin, iyice 
kaptı koyverdi. Yaşıtı çocuklarla şimdi daha çok 
gezip dolaşıyor, onlarla eskiden olduğundan 
daha büyük bir tutkuyla oynuyordu. On beş ya-
şına kadar, akşamın ne getireceğini, ileride ne 
olacağını aklının köşesinden bile geçirmeden 
böyle yaşayıp gitti. İşte Alaaddin bu durumday-
dı; günlerden bir gün alışkanlık edindiği üzere, 
bir grup serseriyle bir meydanda oynarken, ora-
dan geçmekte olan bir yabancı durup ona baktı.

Bu yabancı, bu öyküyü yazan yazarların bize 
Afrikalı Sihirbaz diye tanıttığı önemli bir sihir-
bazdı: Bu yüzden biz de doğal olarak onun Afri-
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kalı olduğunu ve geleli ancak iki gün olduğunu 
söyleyeceğiz.

Afrikalı Sihirbaz fizyonomiden çok iyi anla-
dığından, Alaaddin’in yüzünde yolculuğunun 
sebebi olan şeyin yapılması için mutlak surette 
gerekli olan her şeyi görüp tanıdı, bundan baş-
ka çocuğun ailesini, kim olduğunu ve eğilim-
lerini ustalıkla sorup öğrendi. İstediği her şey 
hakkında bilgi sahibi olduktan sonra delikan-
lıya yaklaştı, onu arkadaşlarından birkaç adım 
öteye çekerek, “Evladım, sen Terzi Mustafa’nın 
oğlu değil misin?” diye sordu. “Evet, efendim,” 
diye cevap verdi Alaaddin, “ama babam öleli 
çok oluyor.”

Bu sözler üzerine Afrikalı Sihirbaz, 
Alaaddin’in boynun sarıldı, onu kucaklayıp göz-
yaşları içinde, içini çeke çeke defalarca öptü. 
Sihirbaz’ın gözlerindeki yaşları fark eden Ala-
addin, hangi sebeple ağladığını sordu. “Ah, ev-
ladım,” diye hıçkırdı Afrikalı Sihirbaz, “ben ağla-
mayayım da kim ağlasın? Ben senin amcanım, 
babanın kardeşiyim. Çok uzun seneler önce 
seyahate çıkmıştım. Şimdi onu görmek ve dö-
nüşümle sevince boğmak umuduyla geliyorum 
ve senden onun öldüğünü öğreniyorum. İnan ki 
duyduğum acı teseli bulacak gibi değil. Ama ıs-
tırabımı biraz olsun azaltan bir şey varsa, o da, 
anımsayabildiğim kadarıyla onun yüz hatlarını 
senin yüz hatlarında bulmuş olmamdır, şimdi 
seninle konuşurken yanılmamış olduğumu gö-
rüyorum.” Elini para kesesine atarak Alaaddin’e, 
annesinin nerede oturduğunu sordu. Alaaddin 
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adamın merakını anında giderdi; Afrikalı Sihir-
baz aynı anda ona bir avuç ufak para vererek, 
“Evladım, git anneni gör, ona selamlarımı söyle, 
ona de ki eğer vakit bulabilirsem, başsağlığı di-
lemek ve kardeşimin onca yıl birlikte yaşamış 
olduğu kadını ve yaşadığı yeri görmek için yarın 
kendisine uğrayacağım,” dedi.

Afrikalı Sihirbaz yeni edindiği yeğenini bı-
rakır bırakmaz Alaaddin, amcasının vermiş 
olduğu paranın sevinciyle annesine koştu, 
“Anacığım,” dedi yanına varır varmaz, “benim 
bir amcam var mıydı, acaba?” Annesi, “Hayır, 
evladım,” diye yanıt verdi, “senin ne amcan ne 
de dayın var.” Çocuk, “Ama,” diye devam etti 
sözlerine, “daha demin amcam olduğunu söyle-
yen bir adam gördüm. Ona babamın öldüğünü 
söylediğimde ağlayarak beni kucaklayıp öptü.” 
Sonra da doğru söylediğini kanıtlamak için, 
“Bak, bana ne verdi?” diyerek, adamdan aldı-
ğı parayı gösterdi ve sözlerine devamla, “Sana 
selam yolladı ve vakit bulabilirse yarın seni ve 
babamın içinde yaşayıp öldüğü evi görmeye 
geleceğini sana söylememi istedi,” dedi. “Oğ-
lum,” dedi annesi, “babanın bir kardeşi olduğu 
doğru ama o öleli hayli zaman oluyor; başka bir 
kardeşi daha olduğundan söz edildiğiniyse hiç 
işitmedim.” Afrikalı Sihirbaz ile ilgili daha fazla 
konuşmadılar.

Ertesi gün Alaaddin kentin bir başka yerin-
de başka çocuklarla oynarken Afrikalı Sihirbaz 
Alaaddin’e yeniden yaklaştı. Önceki gün yaptı-
ğı gibi Alaaddin’i kucakladı ve eline iki altın sı-
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kıştırarak dedi ki: “Evladım bunları annene gö-
tür ve bu akşam onu görmeye geleceğimi söyle; 
birlikte yememiz için bir şeyler satın alsın; ama 
daha önce, bana nerede oturduğunuzu tarif et.” 
Alaaddin ona gerekli bilgiyi verdi, sonra sihirbaz, 
gidip oynaması için onu serbest bıraktı.

Alaaddin iki altını götürüp annesine verdi 
ve amcasının niyetinden bahseder bahsetmez 
annesi alışveriş yapmak için dışarı çıkarak bol 
miktarda erzakla geri döndü; ihtiyacı olan mut-
fak eşyalarının çoğunluğuna sahip olmadığın-
dan, onları ödünç almaya komşularına gitti. Bü-
tün gün akşam yemeğini hazırlamakla uğraştı 
ve akşamüzeri her şey hazır olunca Alaaddin’e, 
“Oğlum, amcan belki evimizin yolunu çıkara-
mamıştır; ona karşı git, onu görürsen, düş önü-
ne getir,” dedi.

Alaaddin, Afrikalı Sihirbaz’a evin yolunu ta-
rif etmiş olmasına rağmen kapı çalındığında 
dışarı çıkmaya hazırdı. Alaaddin kapıyı açtı, 
elinde birçok şarap şişesi ve akşam yemeği için 
getirdiği çeşitli meyvelerle içeri giren Afrikalı 
Sihirbaz’ı tanıdı.

Afrikalı Sihirbaz getirdiği şeyleri Alaaddin’in 
ellerine teslim ettikten sonra anneyi selamla-
dı ve ondan kardeşinin sofrada oturmayı âdet 
edindiği yeri göstermesini rica etti. Kadın koca-
sının oturduğu yeri gösterdiğinde Sihirbaz, “Za-
vallı kardeşim, ölmeden önce seni son bir kez 
daha kucaklamak için vaktinde dönemedim,” 
diye haykırarak, kapanıp bu yeri gözyaşları 
içinde defalarca öptü. Alaaddin’in annesinin 
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onca ısrarına karşın oraya oturmayı reddetti. 
“Hayır,” diyordu, “bunu yapamam; ama iznin-
le, karşısına oturayım da, benim için değerli bir 
aile babası olarak onu şahsen göremiyorsam 
da, hiç değilse sanki buradaymış gibi karşıdan 
ona bakayım.” Alaaddin’in annesi daha fazla ıs-
rar etmedi, bıraktı adamı istediği yere otursun.

Afrikalı Sihirbaz istediği yere oturduktan 
sonra Alaaddin’in annesiyle sohbete başladı. 
“Ey kardeşimin karısı,” dedi ona, “hatırası aziz 
kardeşim Mustafa ile evli olduğunuz bütün o 
zaman boyunca beni görmemiş olmana şaş-
ma; kardeşimin olduğu kadar benim de olan bu 
ülkeden, bu ocaktan çıkalı tam kırk yıl oluyor. 
O zamandan bu yana Hint ve Fars diyarların-
da, Arabistan’da, Suriye’de, Mısır’da seyahatler 
yaptım, bütün bu diyarların en güzel kentlerin-
de oturdum; Afrika’ya geçerek, orada çok uzun 
süre yaşadım. İnsan ülkesinden, doğduğu yer-
den ne kadar uzaklaşırsa uzaklaşsın, annesinin, 
babasının, birlikte büyüdüğü insanların anısını 
unutamaması tabiatınının çok doğal bir özelliği 
olduğundan, sonunda gelip ailemi görmek, aziz 
kardeşimi kucaklamak arzususuna kapılarak bu 
kadar uzun bir yolculuğu göze alacak, hazırlık-
ları daha fazla ertelemeden yola çıkacak kadar 
kendimi güçlü ve yürekli hissettim. Yolculuğun 
ne kadar uzun sürdüğünden, karşılaştığım en-
gellerden, buraya varmak için katlandığım yor-
gunluklardan söz etmeyeceğim; size sadece şu 
kadarını diyeyim ki yolculuğum sırasında ba-
şıma gelen hiçbir şey, her zaman sevmiş, her 


