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Binbir' Gece'nin ilk Türkçe Tercümeleri
ve Bu Hikayelerdeki Gazeller Üzerine
.

Şinasi

Tekin

An/f-ara nomlug balı/f-da ~açattöpü atlıg sengremde olurgulug
bo§gutlug Yaru/f- Beg Tigin bi§ yitmi§ ya§ayur ermi~. Ança munça
egsüklüg yazu/f-lug bitigimin Yarul;c Beg Tigin açarımız l;cutınga bu§i
birü teginür mn. Tap lay u yarlıl;cazun. Kutlug bolz~n. Ögrünçü[üg bolzun. Ming tümen yaşazun. Sadu sadu edgü, iki sadu bir edgü!
"Başşehir Ankara' da Hacettepe Üniversitesinde bulunan aıim Talat
Tekin 65 yaşına girmiş bulunuyor. Bu eksik ve yanlışlarla dolu
yazımı, kabUl buyurmalan ricasiyle Üstadımız Talat Tekin'e
hürmetlerimle takdim ediyorum.
Maşallah, kırkbir kere maşallah! Ömrü çok olsun."

Türk dilinde 'Binbir Gece' ıilldiyelerinin macerasını iki devrede incelemek
mümkıuıdür: 1) Başlangıçdan 19. asra kadar olan devre.' 2) 19. asırdan

günümÜLe kadar olan devre. Her iki devre arasında gerek kaynakların menşei
gerekse hikayelerin tercüme ediliş tarzı bakımından çok büyük farklar vardır.
Son iki asrın tercümelerinden bazıları Arapçasına bazıları da daha önce batı
dillerine yapılmış olan tercümelere dayanmaktadır ve zaman zaman sansüre
tabi tutulmuştur. Yani hikayelere baştan başa hakim olan cinsi/etle ilgili açık
saçık ifadeler, tasvirler ya hep çıkarılmış, yahut da değiştirilmiştir. 19. asırdan
çok önce Arapçadan aktarılmış olan Türkçe Binbir Gece'de ise açık saçık ifadeler muhafaza edildiği gibi bunlara, aslında bulunmayanlar da eklenmiştir.
Muhitimizde son asır içinde Binbir Gece 'ye karşı büyük bir ilgi duyulduğu
halde her nedense bu ilk tercümeleri üzerinde durulmamış ve bunların sadeleştirilmesi teşebbüsünde bulunulmamış, Avrupa dillerinden yapılan
tercümelerle yetinilmiştir. İşte bu yüzden aşağıdaki yazıda yalnız birinci devre
ele alınmış, bilinen en eski Türkçe tercümeler tanıtılmış ve aralarındaki
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ilişkiler incelenmiştir.

1

19. asra kadar bu hikayeler, Osmanlı toplumunda zaman zaman kısa devrelerde rağbet gönnüş; fakat cinsı hayata ait açık saçık tasvirlerden, dilin bütün
gizli, kapaklı imkanlarından faydalanılarak cömertce kullanılmış ifadelerden
dolayı fazla yaygınlaşamamıştır. İşte bu yüzden de 'Binbir Gece 'nin tek tek
hikayelerini başka adlar altında, değiştirilmiş biçimlerde, müstehcen ifadelerden arınmış şekillerde
i9ine
olarak buluyoruz.
Bunun incelenmesi de ayn bir araştırma konusudur.
Asıl 'Binbir Gece' açık saçık haliyle Anadolu'da Türkçeye bildiğim kadariyle iki defa iki ayn devrede tercüme edilmiştir.

i. Beyanı tercümesi [Beyanı nüshası]
IV. Murad (öL. 1640) devrine ait Paris'deki 9 ciltten ibaret Elf-leyle ve
leyle adlı tek nüsha hakkında ilk bilgiler M.H. Zotenberg tarafından verilmiş;
daha SOllfa E. Blochet, kataloğunda bunların kısa bir tavsifini yapmıştır. Bu
2

tek nüsha sondan eksiktir, 796. geceden sonrası yoktur. Ya tercüme edilmedi,
yahut da kayıptır.
dipnotu 2'de verdiğim bir iki kayıt dışında, 19. asır öncesi Türkçe tercümeleri
üzerinde hiç bir yerde hiç bir şekilde durulmamıştır. Hatta Alim Şerif Onaran'ın
Fransızcadan (Dr. J.-C. Mardrus) yaptığı tercümesinin önsözünde de bu eski tercümelerden
söz edilmemektedir: Binbir Gece Masalları 1. çeviren: Alim Şerif Onaran.lstanbul 1992.
Marmara Üniversitesi ile Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsünün 10-11 Mayıs
1988'de birlikte düzenledikleri Binbir Gece Masalları: Kaynaklar, Dağılım, Etkileri konulu yuvarlak masa toplantısı bildirilerinin basılıp basılmadığıll1 bilmiyorum.
Binbir Gece hakkında ilk genel bilgiler için İslam Ansiklopedisine .bakılnbilir.
Arapça aslının en yeni neşri ve konu üzerindeki son incelemeler için bk. Muhsin Mehdi, The Thousand and One Nights (Ai[ Lay la wa-Layla). From the Barliest Sources, Edited, with Introduction and Notes: ı. Arabic Text, 2. Critica! Apparatus, Leyden
1984 [Şimdiye kadar yalnız 2. cildi çıkmıştır]. Ayrıca kapça önsöz ile metnin aslı gene
Leyden'de M. Mehdi tarafından yayınlanmıştır: Kitabu ElfLeyle ve Leyle, Leyden 1984,
708 s. [Bu neşir, hikayelerin müstehcenliği dolayısiyle Mısır'da bugün resmen yasaklanmıştır] .
Eski Türkçe metnin tesbiti ve neşrinde kullanılacak en sağlam Binbir Gece metni bu
M, Mehdi neşridir.
2 Paris, Bibliotheque Nationale, Ancien Fonds Turcs [AF] 356,2-10: M.H. Zotenberg,
"Quelques Maunscrits des Mille et Une Nuits et la Traduction de Galland," Notice et Extraits des Manuscrits de la Bibliotheque Nationale et-auttes bibliotheques. XXVIII (Paris
1887), s.167-320, bilhassa s. 187 vd. E. Blochet, Cataloge des Manuscrits Tures. 2 cilt
(Paris 1932), C.L, s.149-150.
1

Aşağıda
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Nüshanın

muhtelif ciltlerine serpiştirilmiş olan ketebe kayıtları şöyledir:
1. AF 356.2 [1. c.], vr 120b tahrırenft 20 cumada evvelli sene 1046. Min
mektllbatf>l-hakır Musalu bin Mehemmed eş-ş<I>r be BeyanI.. .[19 Ekim
1636]
2. AF 356.3 [2. c],

Vf.

148a : Min

mektabati)l-fa*ırf>l-mu'terij bi:ıg-~unab

ve:>t-ta'siyyet Muşalu eş-şeh <i>r be-BeyanI li-sene süte ve erba'ln ba'de elf
[1636-1637]
3. AF 356.5 [4. c.], vr. 153b : Tahrırenft 15 şehr-i recebi)l-mürecceb sene
sitte ve erba'ln ba'de elf. Min mektabmi)ljakır Musaılı bin Mehemmed [13
Aralık 1636]
'4. AF 356.6 [5.c.], Vf. 42a :

...Bu hikayet tercümesinesebeb olan padişah
i 'alem-penah murad-baI:Jş olduğı gibi bunlar da muralarına irişdiler. Allahu
subhanehu te'ala da bu kitabun müe:>llifini okuyanını ve yazanını ve dinleyenini muradına irişdürüp abiretde cenneti müyesser ide .. . Padişah-i 'alem-peniih
hatretlerinün 'ulema du'acılarına tercüme ferman eyledükleri hikayat-i
ğarıbenün ve rivttyat-i 'acTbenün ... dört yüz altmış beşinci h,ikayeti ...
vr. a 133: TahrTrenft II şehr-i şa'bani)l-mu'a,?,?am sene 1046. Min mek-

tabmi:>ljakır Muşalli eş-şeh<ı>r be-Beyanı

5. AF 356.10: [9. c.],

Vf.

[8 Ocak 1637]
120a : Işte beşinci cild bu arada tamam oldı. Fı

yevm-i pençşenbe ft vakti~-,?uhr recebü)l-mürecceb li-sene sitte erba'ln ve elf
min hicreti:>n-nübüvvet [Ayın ilk perşembesi 4 Aralık 1636, öteki ilıtimfiller
ll, 18 ve 25 Aralık günleridir].
Bütün bu kayıtlardan şunları öğreniyoruz:
1. Paris 'teki AF Turc 356.2-10 numarada kayıtlı olan dokuz ciltlik nüsha
19 Ekim 1636 ile Ocak 1637 tarihleri arasında tercüme edilmiş ve kağıda
geçirilmiştir.

2. 5. cilt vr. 42a 'daki [AF.356.6] üstü kapalı kayıttan anlaşıldığına göre
Sultan IV. Murad (öl. 1640) Binbir Gece'nin tercümesini emretmiştir

(. .. 'ulema du'acılanna tercüme fermlin eyledükleri... )
3. Sultan IV. Murad'ın isteği üzerine Beyanı mahliisı ile meşhur olmuş
Mehmed oğlu Musalli' [Muşalli bin Mebemmed] adında biri tarafından tercüme
ve istinsahedilmiştir. Bu yüzden Paris 'teki dokuz ciltlik nüshaya bundan son3

3 Görebildiğim kaynaklarda Beyam mahlash şairlerden ~iç biri burada söz konusu olan devre
tam olarak uymamaktadır. Ancak bunlardan ikisi üzerinde durulabilir: ı. Beyanı
MelJ,emmed Beg "İstanbulludur. Sipahi olup l038'de fevt oldu. Şairdir.' (bk. Mehmed
http://www.turkdilleri.org
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.

ra Beyanf nüshası diyeceğiz.
- - Fakat nüshanın üzerindeki okuyucu kayıtlarından daha başka dikkate değer
bilgiler öğreniyoruz. Bu kayıtlardan bazıları şöyle:
356.2:
1. Düşembe güni aldu~ biz -bu hikaye kitabını. Machlm-i şerıf ola ve'sselam "Duyduk duymadık demeyin; salı günü aldık biz bu hikaye kitabını"
kayıtda tarih yok]
2. hndi yaran-i şafa, macıüm olsun ki J.:ıikaye oJ.rnnak lazım geldükde lpr~Pat
idicek <yazılışı: idecek> böylece nazük bikayeler ~ır~Pat olına ki Cacayib ve
garayib bikayeler ta.brır eylemişler ki ca~lm şafalar olınur .. Macıum ola.
Tabrıren li avasit-ı şehr-i rebıc ül-evvel tisCa sitfıne ve elf. "Şimdi ey arkadaşlar, bilmiş olun /d, hikltye okumak gerektiği zaman, okuduğunuzda bunun

gibi hoş hikayeler okuyun; öyle acltyip ve garip hila1yeler yazmışlar ki insanın
çok hoşuna gidiyor. Duyduk duymadık demeyin. 1069 yılında,
Rebfyülevvelin ortalarında yazıldı (bu satırlar) [Aralık 1658]"
Son derece işlek ve zarif el yaz~sına bakacak olursak bu kaydı düşen şahsın
divan katiplerinden biri olduğunu tahmin edebiliriz. Adını belli beliriP
siz $alahü'd-dın bin Sa'de'd-dın biçiminde okumak mümkün ise de emin

Osmanlı
değilim.

3. Bu kitabın (!) iki cildini, sene 1068, mah-i rebl'ül-al:!ınn (!) igirmi
beşinci güninde kiraya ald~ ve peşın onaltı ~çe kira virdük Büseyin agaya
"Bukitabın

iki ci/dini 1068 yılı Rebiyülahir ayının yirmibeşinci günü kiraladık; Hüseyin Ağaya 16 akçe kirasını peşin ödedik [30 Ocak 1658]"
356.3:
4. Bu kitabı Yusuf Çelebi o~ımışdtir ... 22 Şacbanü'l-muc~~am 1048. [30

Aralık 1638]

5. Bu

kitabı Şefigül .b.amamı ~urbinde

sakin takyaci l:Iüseyin Çelebi
olpm~dur. Bundan şofira olpyan yaran yayr <u> ducadan feramuş eylemeye
rı 22 ZPl-bicce sene 1055 "Bu kitabı Şengül Hamamı yakınında oturan takke-

ci Hüseyin Çelebi

okumuştur.

Bundan sonra okuyacak olan

arkadaşlar

Süreyya, Sicill-i Osmanı, .Tezkire-i Me§ahır-i Osmaniyye, C.2, Matbaa-i Amire 1311,
s.35. 2. Nev'hade Ataı (öL. 1635) Tezkeresinde şunu kaydediyor: " ... zamanemüz
yaratıınun meşahirinden 'Beyam babasınuii oglı' dahi bu ~ablldendür. Nitekim dümşlerdür
(beyt) itdi ~atiyle mü§errefbeledi / Beyiiıif babasınun veledi (Bk. Şakaik-i Nu'maniye ve
Zeyilleri, C.2: Hadaiku' l-Hakaik fi Tekmileti'§-Şakaik, neşreden A. Özcan, İstanbul
1989, 8.129).
http://www.turkdilleri.org
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duadan <bizi> unutmasınıar. [7 Şubat 1646]"
6. Bu kitabı badayi~-ı suHaniyye ustalarından I:Ialil usta ogh Mebemmed
Çelebi mubasebe ~alfası o~mışdur. Sene 1052 rı şehr-i cemade'ı-üıa. Ketebehü'l-fal.dr Süleyman, şagird-i leha "Bu kitabı, saray bahçıvanlarından Halil
ustanın ogıu,

muhasebe katibi Mehmed Çelebi okumuştur. 1052 yılının
Cemaziyülevvel ayında [Ağustos 1642]. Onun çömezi ben zavallı Süleyman
bunu yazdım."
7. Bu

kitabı Şeyh 'Abdü:>l~adir Geylanı Tarı~atinden

Süleyman Dede
ve ehl-i 'irfan ~ayifesinden olanlar ... bir fatina
o~ıyup rubumuza bagışlamak cümlenüz<den> rica iderüz. Sene seb'a ve
b.amsıne ve elf. "Bu kitap Şeyh Abdülkadir Geylanı Tarıkatinden Süleyman
o~ımışdur. Dostlarından

Dede tarafindan okunmuştur. Dostlardan ve hdlden anlayanlardan.. "bir fatiha
okuyup ruhumuza bagışlamalarını hepiniz<den> rica ederiz. Sene ,1057
[1647]"
8. Bu f~1r bu kitabı to~z Şacbaninufi avau.ınnda tamam eyledüm.İrtesi
Ramazan oldı. Ketebehü:>l-fak1r Mebemmed eı-:gırşehn "Bu zavallı ben, bu
kitabı

1049 yılının Şaban ayı sonunda bitirdim. Ertesi günü de Ramazan girdi.
Kırşehirli zavallı Mehmed bunu yazdı [25 Aralık 1639]"
9. Bu kitab-ı 'anbefin-nikab <ve> rnüşk1n-bitab <ve> şekketin rnüstetabı II
ibtida ve ila mütalaca ve seyr ve temaşa idüp bir ~aç gün dil-i dıvane bunun
nazar-ı te'allu~ı ile gam-i zaman ve alayiş-i rüzgardan reha ve aman bulup
tabca şafa ve ~albe cila başıl olmışdur. l:Iatta fevayidden 'acayib <ve> Ş1r1n
bikayedür ve:>s-seıam.l:larrerehu:>l-fal.dr Selamı-zade. Fı 15 Sefer 1068.

"Bu tatlı dilli, şirin yüzlü, mis kokulu güzel kitabı başından sonuna kadar
okudu k, anlatılan olayların içine girip onları adeta seyrettik. Ve böylece bir
kaç gün deli gönlümüz zamane dertlerinden kurtuldu, gözümüz gönlümüz
açıldı. Yani kısacası faydalı acayip ve tatlı bir hikayedir. Bunu zavallı
Selamizade 1068 yılı Sefer ayının 15' inde yazdı [22 Aralık 1657]"
356.5
10. Salı güni aldu~ biz bu kitabı ayufi yiginninci altıncı <güni>.
11. 1jayra yazsun şerrini kiramen katibin / DuCa ile afiarsa işbu b. attı n
katibin. El fal.dr el-bal(ır !sma9.l. Fı 20 M<ubarrem> 1070 [7 Ekim 1659]
356.7
12. Bu fal.dr-i na-murad bu kitabı rı ibtida ila intiha o~ıyup ca:?:lm ıev~ u
şafa basıl olmışdur. Fı 20 Sefer 1078 "Bu şanssız zavallı, bu kitabı başdan
sona okuyup çok hoşlanmıştır. [11 Ağustos 1667]".
http://www.turkdilleri.org

ŞİNASİ TEKlN

244

Bu okuyucu kayıtlarına göre Beyanı nüshasının elden ele dolaştığı, daha
çok sonbahar ve kış aylarında, ekim-şubat arasındazevkle, heyecanla okunduğu anlaşılıyor. Buraya alamadığımız bazı kayıtlarda, okuyan ve dinley'enler
Binbir Gece 'nin yer yer aşırı müstehcen ifadelerine kendilerini kaptırıp aynı
ifadelerle bu kitabı yazana şaka yollu sataşmakta ve kitabı son derece zevkle
okuduklarını, dinlediklerini açıkça dile getirmektedirler.
Tesbit ettiğim okuyucu kayıtlarında en geç tarih,lI Ağustos 1667'dir.
Beyanı nüshasının bu tarihten sonra Osmanlı hudutlan içindeki macerası
hakkında bir bilgimiz yok. Nihayet bu Türkçe nüsha Binbir Gece'yi
Arapçadan Fransızcaya çeviren Jean Antoine Galland'ın (1646-1715) eline
geçer, Paris'e gelir ve Kırallık Kütüphanesine / sonradan Millı Kütüphane)
girer. 'Anden Fonds' adı altında diğer yazmalarla birlikte Nicolas Clement'ın
1682'qe hazırladığı demirbaş listesine kaydaedilir.
4

IL Tercüme [nüsha temsilcileri P, Pl ve B]
[P] (AF 356.1)
Kapağında Kitab-ı Elf-leyle veya /(ışşa-i Elf-leyll adıyla anılan bu nüsha
gene Paris 'te aynı kütüphanede olup külliyatın ilk 55 gecesini ihtiva eder,
sonu yoktur, 123 varaktan ibarettir. Tarihsizdir. Ne müstensih kaydı, ne
rnütercim kaydı vardır; okuyucu kayıtları da yoktur. Beyanı tercümesi gibi bu
nüsha da J .A. Galland tarafından Paris' e götürüldüğüne göre bu nüsha 17.
asırda İstanbul' da idi. Yazısı işlek bir divamdir.
2. Bir başka Paris nüshası [PL] (AF 356.11):
İlk sahifesi .Kitab-i Elf-i leyla unvaniyle başlayan bu nüsha 27 varaktan
ibaret olup II. Tercümenin bir başka kopyasıd~r. Yazısı harekeli kötü bir nesihtrr. Üzerinde hiç bir tarih ve hiç bir okuyucu kaydı yoktur. Bu nüsha da
J.~. Galland tarafından Paris'e götürüldüğüne göre 17. asırda var olmuş demektir.
3. Aynı tercümenin gene eksik bir başka nüshası Bursa'dadır: 6 Bursa 111.

Paris·nüshası

4 Bu münasebetle 3. nolu kayıt son derece ilgi çekici: Bu kayıtdan 17. asrın ortalarında [30
Ocak 1658] İstanbul'da kiralık kitap bulunabildiği anlaşılıyor. Kitap kiralamayla ilgili bu
kayıt münferit bir olaya mı işaret ediyor, yoksa y~ıygın bir gelenek midir, bilemiyorum.
Fakat bu hususun incelenmesi ve bunun gibi verilerin bir araya getirilmesi gerekmektedir.
5 Metnin içinde biraz değişiktir; mesela vr. 48 a 'da şöyledir: Ele/ve leyle IJikayeleleri
6 Biı nüshanın filimleri Çukurova Üniversitesi mensuplarından Prof.Dr. Kayahan Erirner'in
himmetleriyle temin edilmiştir, kendisine burada teşekkür ederim. Gene aynı Üniverhttp://www.turkdilleri.org
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Halk Ktüphanesi, Genel no.121!fasnif No. 894.35. Ölçüsü 208x143
(136x94). Yazısı harekeli nesih. Tarihsiz. Okuyucu kaydı olarak kitabın eski
sahiplerinden birinin adı var: Mebemmed FabreddIn Eşref-zade Nafız (1)
Efendi. Başdan ve sondan eksik, 56. geceden sonrası yoktur.
Her iki tercüme arasındaki ilişki üzerinde durmadan önce II. TercÜffieyi
kendi nüshalan arasında bir iki cümleyi esas alarak karşılaştıralım:
P (AF 356.1), vr. 14a , 2:

... Bu

ta IJadde kim ol yirde kız oglan
lfa kk TeCala'ya ta.zarru Ckılıp
eydürleridi kim: 'ya Rabbı bu ?alime sen helakUk vir' deyü nefrınler
kılurlarıdı. Vezrr kızlarınufı /Jikayetin (I) bu resme ~ikr olunur. Bundan
öndün didük idi kim vezırün iki kızı var. Birinün adı Şahzade ve
giçisinün adı Dünyazad.
(AF 356.1), Vf. 18b , 11:
... Bu .tarık üzere müstakım oldı. Ta şol hadde degin kim ol vilayetde
bir kız [19a] oglan kalmadı. Ataları ve anaları aglaşup lfakk TeCala'ya
ta7arru Ckılıp eydürler kim: 'ya Rabbı bu ıalime sen helaklik vir' diyü.
Abir IJikiiyet şufıa irişdi kim vezirüfı kızları /Jikayetidür. Vezırüfı kızları
bu resme beyan olunur kim bundan öfıdin yokaruda beyan itmişdük kim
vezrrün iki kızları var idi. Böyügünün adı Şehzed. Güçügünüfı adı
\ Dünyezad idi.
B (Bursa Genel 1217), vr.P:
Bu .tarık üzerine müstakım oldı. Ta şol haddedegin kim ol yirde kız
oglan kalmadı. Ataları ve anaları aglaşup Sak'-' TeCala'ya ta7arru c idüp
iderlerdikim [hareke yanlış]: 'ya Rabbı bu ?alimden bizi şaklayup bu
~alime sen helak vir' deyü nefrınler kılurlardı .. Abir hikayet şuna
irişdikim vezirün kızları /Jikayeti budur beyan olunur. Bundan öfıdin
yokaruda beyan itmişdük kim vezırün iki kızları varıdı. Birinün adı
Şehzad ve birinüfı adı Dünyazad.
.tarık

üzere

müstakım oldı

kalmadı. Vegendülerüfı ataları aglaşup

Görüldüğü gibi her üç nüsha, bir okunuş ve kelime farkı ile ortak bir
tercümeye aittir. Aym parça Beyam'nin yaptığı tercÜInede ise şöyledir:
P (AF 356.2), vr 16a , 15:

.. .Şöyle

oldıkim

ol diyarıarda

kız

oglan kalmadı. Birisinün kızı togsa

sitenin üyelerinden Gülseren Tor hanımefendi, Binbir Gece'nin Bursa
üzerine bir doktora çalışması hazırlamaktadır:

nüshasının

http://www.turkdilleri.org
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Allah' ayaıvarup eydür idi: tYa Rabbi, sen bunun canını al bari, yabtld
~alime inşa! vir' dirler idi. Ve ol kavm ziyade dermande kalmışlar idi.
Amma vezırün kızlarınun hikayetidür kim bu minval üzere ~ikr olınur.
Amma raviyan-i abbar ve nakılan-i esrar ve muhaddi§an-i rtlzigar eyle,
ve bu yüzden hikayet iderler kim ol zamanda kim dimiş idük kim
vezIrün iki kızları var idi. Birinün adı Şehr~iid ve birinün
Dünyii~iid
idi.
Daha ilk bakışta Beyanl'nin tercümesinin yukandakilerden farklılığı
görülmektedir. Bu duruma göre Binbir Gece'nin birbirlerinden farklı iki
tercümesi var demektirve bunlardan çok eksik olanı, iki Paris (P, Pl) ve bir
Bursa (B) nüshası ile temsil edilmektedir. Sondan 205 gecesi eksik olan
Beyanı nüshası ise yukarıda ketebe kayıtlarından anlaşıldığına göre IV. Murad 'ın isteği .üzerine, Beyanı mahlası ile meşhur olmuş Muşallı bin
Mehemmed adlı bir şair tarafından tercüme edilip Ekim 1636-0cak 1637 tarihleri arasında bizzat kendisi tarafından yazılmıştır. Beyanı'nin kim olduğunu
kesin olarak bilemiyoruz. Fakat Binbir Gece 'yi hiç edebı 'bir endışeye
kapılmadan,7 yarı aydın kitlelerin okuyup veya dinleyip anlayabilecekleri bir
dil ve üsliip ile kaleme aldığı anlaşılıyor. Tercüme ve yazdış tarihi de belli
olduğuna göre bu dokuz ciltlik metin, 17. asır başındaki İstanbul sokaklannda, çarşı ve pazarlarında, hanlannda, hamamlarında, kahvehanelerinde
konuşulan, yazılan ve okunan Türkçenin her bakımdan incelenmesi için birinci dereceden orijinal bir kaynaktır.
Beyanı tercümesi ile diğeri arasında herhangi bir ilişki olup olmadığı meselesinegeçmeden önce her iki tetcümeyi dil bakımından mukayese edelim~
Mukayesenin esasını bazı gramer şekilleriyle kelimeler teşkil edecek.
örnekleri P, Pl ve B nüshaları ile temsil edilen eski bir tercümenin P (AF
356.1) nüshasından seçtim. Yanındakiler de 17. asır Beyanı tercümesinden
alındı (AF 356.2):
s

7 Fakat Beyanl'nin şiir zevkine sahip biri olduğu, tercümesine koyduğu bazı gazel
parçalarından anlaşılmaktadır, aş. bk.
g. Fakat bu incelemelerin yapılabilmesi için metnin her şeyden önce tam olarak
yayınlanması gerekiyor ki biz böyle bir neşri hazırlamaktayız.
http://www.turkdilleri.org
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gözüili

(Beyanı)47 a,5:

36a,8: didüginleyin
37a,6: birez gideyörürken
20b,10: söyleyüvirgil ta kim giceyi
anutila geçürevüz
31a,15: öldürürin
30b,14: karanuluk·
32b,10: seni bir il)sana tuş getürem
safie bir eylük eyleyem
34a,8: arı giysiler geyüp
35a,2: (azı idiserdür
35a,8: uyljudasın, oyan
35b,4: cemal ıssıyıdı
35b, 13: karavaş
36a,2: çırak
37b,13: bir nesne yiylede
38a,7: bekimi istemege bir
gişi

38b, 1:
48b,3:
50a,4:

viribidüm

aiidurdı

aglar
karanun gelecisi

şagu şagup
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liyıne

47 a, 8: diyince
48b, 11: birez yörüdiler
28a, 14-15: söylekim takim bu
giceyi anuiila geçüreyüz
41a,4: öldürürüm
40a, 13: karanlık
43b, 15: ben de sana il)san idem
seni ganı eyleyem
44b,14: pak pakıze libaslar geyüp
45b,12: 'azı ider
46a,4: gafil olma
46b,2: cemal şaJ:ıibi idi
46b,14: cariye
47a,5: milm
49b,12: bir nesnekoklada
50a,7: bekimZülamana bir odem

gönderüp daCvet eyledi
50s,6:· eyitdi
63a,9: mlltem eyleyüp aglar .
65b,2: siyahlar avazı

Yukarıdaki

misallerden açıkça görüldüğü gibi P'nin dili, gerek gramer
şekilleri, gerekse kelime hazinesi bakımından Bey
'nin dilinden kesinlikle
farklıdır. Bu farklılıklara bakarak P nüshasının büyük bir ihtimalle 15. asrın
sonuna veya 16. asrın başlarına ait olabileceğini ileri sürebiliriz.

am

BeyamtercÜffiesinde kahramanların birbirlerine söyledikleri şiirler genellikle Arapça ashndan tercüme edilmiştir. Fakat bazılarını Beyanıtercüme etmemiş, yerine Osmanlı Divan şairlerinin gazellerinden parçalar seçip serpiştirmiştir. Bu alıntı gazel parçaları hakkında hüküm vemıeden önce Binbir
Gece' deki bu gazelleri; bulabildiğim asılları ile karşılaştırıp nüsha farklanm
9

9 İslam dünyasında, tarih ve hikaye kitaplarında nesirle anlatılan olaylara daha çarpıcı ve et~
kileyici bir hava verebilmek için metnin uygun yerlerine, olay veya tasvirlerle ilgili manzum parçalar eklemek öteden beri yaygın bir adet idi. Aynı durumu Binbir Gece'de de buhiyoruz (bk "Bin Bir Gece", Islam Ansiklopedisi.II, s. 620).
http://www.turkdilleri.org

248

ŞİNASİ TEKlN

göstererek olduğu gibi vermek istiyorum.
1. Beyanı (356.2,69b-70a) [II. Bayezi'd devri şiliri Necati' Beg'den.]lo:
Aşağıdaki iki beytin zikrine sebep olan sahne şöyledir: "çün sarayun iç
kapusına irişdiler, Ijoş-kaşe Ijatun kapuyı dak:l5.:eyledi.lçerden nagehan bir
l5.:ız çıl5.:dı. Onbeş yaşında amma l5.:urulı yay l5.:aşında, devlet küllalu başında. OL
kızda dahi bir büsn-i cemal vardur kim yüzi bedr olmış aya, l5.:aşları yaya
benzer. Yüzin gören kafirImana gelür, şicr: "[4 x mefa9loo] .
Nigara sende batm olmış güzellik tazelik terlik
Senün şanundadur cana sefirl büsne serverlik
Ne ?;lba yarsın cana büsn-i hullcile sen kim
ll
İriŞÜf reng-i myundan gün bamraya al.nnerlik
Aynı yerde, P nüshasında ise şiirden önce gelen sahne bir az değişiktir
(P=356.1,53b-54a; B=78ab:) "Nagah bunda l5.:apu açıldı. Bir kız oglan çıka
geldi. On beş yaşar kadarında [B: yaşar miMarında]. Emcükleri [B: memeleri kalkmış] şarlemamış, kall5.:mış. Büsni cemalde ve l5.:addi iCtidalde kemal
bulmış. Kaşı hilale benzer, gözi geyik [B: aha] gözine ve yafiagıl5.:ızıllıkda
şal5.:ay*-ı nuCmana ve agzı .gatem-i Süleyman'a ve dişleri mercana ve dizilmiş
incüye benzer. Ve memeleri enara benzer. Ve l5.:arnındagı göbegine yarım
vul5.:iyye duhunban [B: duhun yagı] şıgar. Ve mal5.:am-ı maclümı şollculak:da
[B: Js;ulagın] yapratmış tavşan başına benzer. Ve bir l5.:aç ebyat [B: beyit]
bunun merl;ıinde eydÜf kim, şicr:"
P ve B nüshaları ise aynı yerde bir başka gazel aktarırlar: [mefa9Iünmerruloo-fecfilOO]
Yüzüfi aymesi .gurşId-i candur
Ki nal5.:ş-i kainat anda Ciyandur
Dilüfi erva1).-i eşbah-i mela)ik
Lebüfi Cayn-i 1):ayat-ı cavidandur
Ayagun tozı ek§er saCadet
Eşigüfibendesi şah-i cihandur
Nice mekr itmesoo devr-i kamerde
Gözüii kim fitne-i awr zamandur

on

10 Ali Nihad Tarlan, Necatı Beg Divanı (İstanbul 1963), s. 344, gazel 326 [yalnız D
nüshasında geçiyor]. Farklar şöyledir: !Jatm, IJakkufuJ.adur IJ,a/Wi serır-i
11 Necati Beg Divam, s. 344. Farklar şöyledir: zıba, ya Rab, bu, 6üsn-ü-Ijulk ile / Irişdi,
gül-i IJ,amzaya. Aslı beş beyitlik olan gazelin yalnız iki beyti alınmıştır.
http://www.turkdilleri.org
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Lebüfii şormışam Rülıü)l-kudüsden
Didi can sım faş olmaz nihandur
Şeha. TUba boyufia serv teşbın
ldemezler kim ol rol)-i revandur
Dem-i Manşiir ider il)ya memata
Lebüfi ~ikriyle kim clsı-zamandur
Bu gazelin kime ait olduğunu tesbit edemedim. Ancak gazelin üsıubu, XV.
asrın gazellerine benzemektedir. Hatta Şeyhf'de, vezni değişik olmasına
rağmen aynı kMiye ve redifle bir gaz el vardır. 12
2.

Beyanı

(356.8,56b-57a) [II. Murad devri

şairi Şeybı'den,

öl. 1431;

fac ilallin-mefa9Iün-fac ıün]: 13

Gönül almaga ~ıldun al ey dost
Vir gönül canı dabı al ey dost
Şol bararnl gözlerüfie (gözünetkan içmek'
Emdügifi (enulügün) süt gibi (bigi) I:ıelaley dost
Ne sacadetlü yılduzun (ı/duzun) var kim
~utlu olur yüzüfide (görene) ral ey dost
Geçmez (geçmezem) kametüfi havasından
Ki budur I:ıadd-i iCtidal ey dost's
Gönül uçmal5: diler ~apunda veh
Can ~uşıdur şikeste-bal ey dostl6
Boynuma sal saçun belasını kim
Olmasun boynuna vebal ey dostl 7
12 Bk.

Şeyhi Divanı,

a.g.e., s. 108-109. Mukayese için ilk iki beytini veriyorum [mefCiilü-

mera9.lü-mefac-ılü-fe'iiıün]:

Ol şiiret-i Çın kim yüzi ayıne-i candur
Bakdul<:ça b~tasuz dü cehan nakş-i 'iyandur
Bu peyker-i rul:ıaniye ma'nl şorana din,
Can n~ı degülse neyiçün can-ı cehandur.
13 Divanı tıpkıbasım halinde yayınlanmıştır, bk. Şeyhl Divanı. Türk Dil Kurumu. Ankara,
~
1942. S. 75.
14 italik harflerle yazılan kelimeler ashndan alınmış olup Beyanı'dekinden farklı okunduğunu göstermektedir, yani nüsha farklarıdır.
15 Aslında bu beşinci beyittir.
16 Aslında bu sekizinci beyittir.
17 Aslında bu altıncı beyittir.
http://www.turkdilleri.org
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Biz ~ULa şabr u sen şaha inşa{
l8
İki (bu iki) bal old<ı> ki (oldı gey) mubal ey döst
Saz ü söz ile cüd isem ne caceb
Derd ('/şk) eli vird<İ> güş-mal ey döst l9
3. Beyanı (356.8,57a) [Şeyg,1'den].20 Vezni: faC İ1atün - facİlatün - !acİlatün
- facilün. Yukarıdaki gazelden hemen sonra şöyle
gelir: "Çün kim
şiciri o~udum; öpdüm kağıdı başım üstine ~odum. Dest-i male n~ar ~ıldum,
gördüm. Kenarında batırle g,üb nazik vechile bir şicr yazılmış ...
Her car~ kim şubb-dem baddi gül-i bandan döker
~atresidÜf şol gülabufi kim rob-i canan döker
Can nice tihfe virem 01 dilbere kim zülfinilii
Bir ~lını silkicek bm bm gönül (gönül vü) can döker ?n?
Gözlerüm camını pÜf-bün eylesem tafuru müdarn
Çün gözmilii (kirpiginün) neşteri her dem cigerden ~an döker
Görmedi lutti denizinden (denizinde) Cinayet gevheri (gevherin)
Gözlerüm gerçi demadem laclile mercan döker 21
Yirde yifii can virür irden çürimiş olmaya (ölüye)
Cfu<a kim Sultan Murad ibn-i Mebemmed ]jan dökef2
01 Sikender-asitan I:Iııır şüretifie (IJıir-şüret) adım
Şeyw. çün afta dilinden çeşme-i bayvan döker
... Şicri olrudugum saCat cigerum kebab oldı, yandı. Gözümün yaşı seylab
olup al}dı."
23

4.

Beyanı

(356.8,62a)

[Abmedı'den,

öl.

1413].

24

Veznİ:

faCilatün -

18 Aslında bu dördüncü beyittir.
19 Aslında bu yedinci beyittir. Gazel burada bitiyor. Mahlas beyti kaydedilmemiş. Aslında
gazel şöyle bitiyor (s. 76):
Zülfün uzatdı gam bikayetini
!.(anı ŞeYblde ol mecal ey dost
20 Bk Şeyht Divanı, a.g.e., s. 94-95. Aslı 10 beyit olup 4 beyti eksiktir.
21 Aslında bu sekizinci beyittir.
22 Aslında bu yedinci beyittir. Buradakastedilen Sultan ll. Murad'dır.
23 Mısraın vezni bozuk, şöyle tamir etmek mümkün görünüyor:
OL Sikender-lisitan <u> Hızr şüretifıe adın.
24 Bk lA, s. 216 vd. Aslı 7 beyittir. Beşinci ve altıncı beyider adanmıştır. Divanı henüz
yayınlanmamıştır. Prof.Dr. Günay Kut'un, Süleymaniye Kütüphanesinde Hamidiye
http://www.turkdilleri.org
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fiıcilatün

- facilatün - tacilün.
" ... diiiledüm, gördüm kim bu şicri inşa itmişdür. Ve zar ile o1.rur eydür:"
Fir~atüfiüfi basretinden (her katından) yal.alur (ya/jılur) Canum meded
l:Iasre1ünüfi mibnetinden ~urur oş ~anum meded
Senden ayru (ıralj) derdile dermand~ oldı can u dil
Merbaıp.et v$idür ey her derde dermanum meded
Şemc gibi (bigi) od içinde ıu~agufi (dudagunun) müsına (yadıla)
Oluram teşne-ciger ey ab-ı bayvanum meded
Çün saba gül yüzüfie canber (reyhan) saçufiı tagıdur
Ben penşan oluram ey küfr ü 1manum meded25
Aheni müm itdi (vü) nerm itmedi (idemedi) ~atı göfiltifi?
Abmedi niçe ki ah idüp didi banum meded

5: Beyanı (356.8,64b) [Şeybı'den].27 Vezni: mef=ülü - failatü - mefa9lü !acilün. Gazelden önce kısa sahne şöyle tarif edilir: "... Ç*dum bostandan
togn eve geldüm. Gördümkim Camüm !pzı iki eliyle gögsin döger eydÜf:"
Gel ey lanf dil-aram (;arTj di/ber serv-i ljıram) ~andasın2B
Sensüz göfiülde ~almadı aram ~andasın
'lş1.rufi bu göfilüm içre m~arrerdür<ür> cana
(Hicrün odına yanam i di/ber Cale)d-devllm)
Sanmaki ben uşanam<m>u (beni ki uşanam) aram ~andasın

Her dem ki ah idem YÜ tenüm göklere ç~ar
Rabm it bana ki ~almadı aram ~andasın
Her gice ŞeyU1 ah idüp (ider) eydÜf bu mısraCı
Gel ey lanf-~abc-ı dil aranı ~andasın
l082'de

kayıtlı

[vr. 49a] olan Ahmedi'nin yazma divanmdan kendi el

yazısiyle

göndermek lutfunda bulunduğu gazelin aslı ile karşı\aştırılmıştır. Kendisine burada
teşekkür ederim.
'
25 Bundan sonraki iki beyit atlanmıştır:
Fitne-i devr-i l5:amerdür gamzen anun ıulmile
Garet itdi varlıgum iy cadl-i sulıanum meded
Seddi Yıbdı Yabdı Ye'cüc iy Sikenderü)l-gıy~
Diyü taracitdi ilPimi Silleymanum meded
26 Hamidiye 1082, 49a'da bulunan aslındaki bu okunuşuyla vezin bozuk; Beyanl'nin
kaydında vezin doğrudur.
27 Bk. Şeyhf Divanı, a.g.e., s.142-143, aslı 6 beyit olup 2 beyti eksiktir.
28 Vezin her iki okuyuşda da bozuk. Fazat gazelin sonunda Beyanı son mısraı doğru kaydetmiştir: Gel ey larıt-.tah(-ı dil-iiram kandasm.
http://www.turkdilleri.org
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(Gel ey ~arıf ü dilber' ü serv-i bn"am leandasın)29
6. Beyani(356.8,69b) [Şeybı'den].30 Vezni: mefaCilün - feCilatün mefacilün - facIün. Gazelden önceki sahne şöyledir: " ... Iraledan bir ışıle
beıürdi. Dun geldüm. Oturdum, yüzüme şovule şu urdum. DalJi gözetdüm.
Bir saCatden sofira gördüm, on cariye bikr leız oglan leızlar, ay yüzlüler. Orta
yirlerinde benüm mal;ı.bübem, bedr olmış aya benzer. Yılduzlar ortasında bir
Qulle giymiş yeşil adasdan mü?;elfheb mışrl med4inde diller Caclz ve
kaşırdur ... :"
31
Gine yüzüfi güneşinden cehan, mÜllev,,"erdür
Saçun havasıyıla bag-ı can muCattardur
Benefşe batıunun yil aldı mı (aldı mı yil)32 gubarundan
Ki tolu SÜllbül ü reyban dimagı canberdür
Ne defter eyledi büsnüfi letafetüfi gül kim
Varaldarından (varaklarında) anun nur-i can musavverdür
Gözüii kirişmesi şol defilü lcıldı nergisi mest
Ki gözlerinde müdamı. b.ayal-i sagardu?
Beyanı'nin

tercümesindeki bu şiirlerin bulunduğu metinler B ve P
nüshalarında eksik olduğu için, Beyan!' deki metnin bu kısımlanna tekabül
eden hikayelerde de aynı şiirlerin bulunup bulunmadığını bilmemize imkan '

bozuk fakat Beyanı'nin kaydettiği şeklinde vezin doğrudur. Bk. bir gazelin
ilk mısral.
30 Bk. Şeyhf Divanı, a.g.e., s.108. Aslı 8 beyİt olup 4 beyti eksiktir. Mahlas beyti veril-

29

Aslında vezin

memiştir.

31 Birinci mısra atlanmış,
32 Beyani'dekiyil'in, vezin icabı il okunması gerekiyor.
33 Aslında bu altıncı beyittir. Fakat Beyanı beytin İkincİ mısraını yanlışlıkla aslındaki
beşinci beyitten aktarmıştır. Beytin ikinci mısraı şöyle: Nigar IJurr vü cennet şu
kevşerdür.

Birincİ mısrada 'cilve, cilveleşme' manasındaki girişme [Farsça lügatler girişma diye
kaydediyorlar] kelimesinin Farsça olduğu iddia ediliyor ise de herhalde bu kelime Türkçe
asıllıdır. Kelimeler bazen geldikleri yeri unuturlar; tekrar geldikleri yere döndüklerinde
asıl şekillerini, kılık ve kıyafetlerini bir türlü bulamazlar, acayip biçimlere girerler. Hatta olmadık kelimelerin türemesine sebep olurlar. Mesela bugün argodaki kırıştırmak fülini, kendini Farsça sanan bu girişme kelimesiyle izah etmek zorundayız. Halbuki ileride
bir başka münasebetle göstereceğimiz gibi kelimenin aslı büyük bir ihtimalle
görüşme'dir.
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yoktur. Ancak XV. asır şairlerinden şiirler seçmiş olduğuna göre Beyanl'nin
bu eseri Arapça'dan tercüme ederken, elinin altında daha eski bir Binbir Gece
tercümesi bulundurmuş olduğunu ileri sürebiliriz. Beyanı neden kendi devrindeki şairlerden, mesela Şeyhülislam Behayi, Nef'i ve Şeyhülislam Yahya
Beg'den, hatta Binbir Gece'ye benzer fakat daha çok mahalli zevklere yönelik
mesnevller yazmış olan devrin meşhur Hamse şairi Nev 'i-zade Atayı'nin eser·
lerinden şiirler almamıştır da kendi devrinin söz ve şiir zevkine artık uymayan
ve daha eski bir zevkin temsilcisi olan XV. asrın şairlerinden şiirler seçmeyi
yeğlemiştir? Hatta Beyani kendi devrinden bir asır önce'sindeki Divan şiirinin
altın devrinin büyük şairi Baki'yi de atlayarak 15. hatta 14. asra uzanmıştır.
Üstelik bu şiirlerdeki şairlerin mahlaslarıru vermekten de çekinmen1iştir. 34 Bunun sebepleri şunlar olabilir:
1. Arapça'dan tercüme ettiği bazı manzumelerin fevkalade zevksiz olması,
Beyanı'yi, bu şiirlerin yerine, daha canlı, daha renkli şiirler bulmaya zorlamış
olmalıdır.

2. Bu şiirlerin yerine başka münasip şiirler bulmak ise ayn bir çalışmayı ve
bunun için de özel bir zaman ayırmayı gerektirir. Sultan IV. Murad'm (öl.
1640) emriyle eserini hazırlaıİıakta olan şairln bu işe fazla vakit ayırma imkanı
olmayabilirdi.
3. Elinin altında hazır bulunan daha eski bir Türkçe Binbir Gece
tercümesinden bu şiirleri kendi tercümesine nakletmek pratik bir kolaylık
sağlayacaktı. Fakat Beyanl'nin tercümesindeki, burada belirtilen ilk şiir
müstesna, diğer şiirlerin metnine ait kısımlar, daha eski Türkçe Binbir Gece
tercümesinin temsilcileri olan B ve P nüshalarında eksiktirler. Bu durum bizi
karanlıkta bırakmakta ve bu kısımlarda B ve P nüshalarnida da aynı şiirlerin
bulunup bulunmadığım kesinlikle söylememizi engellemektedir. Bildiğimiz
tek şey yalnız bu makalede gösterilen ilk şiirin Beyani'de Necati Beg'e ait olmasına rağmen, B ve P nüsha1arında metnin aynı yerindeki şiirin şairi bilinmemekle beraber XV. asır üsll1buna özellikle Şeylıl'nin üsll1buna yakın bir
havaya sahip olmasıdır. Nitekim Şeyh!' de aym redif ve kafiyede bir gazel bulunmaktadır .~

dalgmlık esegibi, nasılolsa artık 17. asırda tanınmadıklan için §iirlerin sahiplerini
açığa vurmakta bir mahzur görmemi§ de olabilir.
35 Bk. Şeyh! Divanı, s. 108-109.

34 Mahlas beyitlerini bir iki yerde (bk. yk. 3., 4. ve 5. gazel) kaydetmesi, bir
ri

olabileceği
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Buraya kadar yaptığımız akıl yürütıneleri bizi şöyle b~r sonuca ulaştır
maktadır:

a. Beyfull'nin elinin altında daha eski Türkçe Binbir Gece tercümesi Bursa
ve Paris'de 55 gecesi bulunan XV. asra ait yazma nüsha olabilir. Fakat
Beyanı tarafından kullanılmış olan bu nüshadaki ilk şiir müstensihin gadrine
uğramış yani Necati' Beg 'in şiirini müstensih, kendisinin beğendiği, kafiye ve
başka gazel
değiştirmiş y ......,ıu, ı'...
redifi
olan
b. Beyanı'nin kullanmış olabileceği nüsha, gene eski fakat bugün elimizde
bulunmayan bir başka Binbir Gece tercümesine ait olabilir. Bugüne kadar hiç
bir nüshası elimize geçmemiş olmasına rağmen kütüphanelerimizin zenginliği
gözönüne alınacak olursa, bir başka tercümenin daha var olabileceğini ve
günün birinde nüshalarından birinin ortaya çıkabileceğini hesaba katmak gerekmektedir.
....

Şimdi

buraya kadar anlatılanları şu şekilde özetleyebiliriz:
1. Binbir Gece hikayeleri Arapçadan Türkçeye iki defa iki ayrı' devirde
tercüme edilmiştir.
2. Bunlardan en tam olanı (9 cilt, aş. yk. 1000 varak) Sultan IV. Murad
adına, hayatı hakkında fazla bir şey bilmediğimiz Beyanı mahlaslı bir şair tarafından tercüme edilmiştir. Tercüme ve istinsah Ekim 1636-0cak 1637
arasındaki bir günde tamamlanmıştır.
3. Okuyucu kayıtlardan anlaşıldığına göre istinsah edildiği 1637 tarihi ile
1667 yılı arasında yani 30 yıl süreyle bu nüsha İstanbul'da elden ele
dolaşmış, zevkle okunmuş ve dinlenmiştir. Fakat bildiğim kadariyle bir başka
istinsahı yapılmamıştır.

4. Nihayet 1667 tarihinden kısa·bir süre sonra J. A. Galland tarafından
alınıp Paris Kıral Kütüphanesine (bugünkü Bibliotheque Natfonale) teslim
edilmiştir; eser 1682 tarihinden itibaren de bu kütüphanenin resmi kayıtlarında
görülmektedir. Başka istinsahlan yapılmadan yurt dışına götürülmesinin sebebi herhillde içinde fazla açık saçık ifadelerin bulunuşu olmalıdır. Nitekim bu
araştırmamızda söz konusu etmediğimiz 19. asırdan sonraki Binbir Gece, cinsiyetle ilgili açık saçık ifadelerden arındınlarak: yaygınlaşmıştır, bir çok defalar
tercüme edilmiş, yeniden kaleme alınmış ve basılmıştır.
33

36 En son olarak da günümüzde Alim Şerif Onaran tarafından Joseph-Charles Mardrus'un
Fransızca'ya yaptığı tercümeden Türkçe'ye aktarı1mı§tır (Binbir Gece Masalları, çeviren
A. Ş. Onaran. İstanbul 1992).
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5. Bu nüsha Sultan IV. Murad devrinin İstanbulundaki orta tabakanın yani
yan aydın sınıfın konuşma dilini aksettirnlesi bakımından son derece önemli,
birinci dereceden bir kaynaktır.
6. Paris'te iki (P, Pl), Bursa'da bir (B) nüsha ile temsil edilen ve ancak
ilk 55 geceyi ihtiva eden tercümeyi kimin yaptığını bilmiyoruz. Fakat dil
bakımından Beyam tercümesiyle karşılaştırıldığında bu tercümenin 15. asra ait
olabileceği anlaşılmıştır.

7. Beyam kendi tercümesine 14. ve 15. asır şairlerinden Ahmedı, Şeyhı ve
Necati Beg'den bazı gazeller aktarmıştır. 17. asır söz ve şiir zevkine ters
düşen ve bu yüzden de artık unutulmuş olan bu şiirleri Beyanı herhalde P,
Pl ve B nüshalarımn temsil ettikleri daha eski bir Türkçe tercümeden nakletmiştir, yani Beyanı bu eski tercümeyi görmüştür.
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