Derdiyok, Hikzye-i I'brdhim Edhem

Fuat Ozdemir Anls~,Adana, 1997,

ADANA IL HALK KUTUPHANESI'NDE
BULUNAN BIR H I K ~ ~ Y E -IIB R ~ ~ H ~ M
EDHEM NUSHASI

Eski edebiyatimizln beslendigi onemli kaynaklardan biri de,
Kur'an'daki kissalarla birlikte peygamberler ve din ulularinin
menkabeleridir. Turkler arasinda 1slam dininin o&-enilmesive yayilmasi
bakimindan, estetik yonu de bulunan, gerek manzum gerekse mensur
olarak yazilmg bu menkabelerin onemli rolu olmugtur.
Bu tur menkabelerden biri de burada tanitmaya ~aligaca~imiz
Adana
11 Halk Kutuphanesi, Ramazanoglu Kitapliii yazmalarl arasinda
buldugumuz muellifi belli olmayan, son kismi olduk~aeksik, 58 beyitlik
"Manzfime-i Hikiiye-i Ibriihim Edhem'dir.
Tiirkiye Yazmalari Toplu ~atalogu'ndalda tespit edilmig olan bu
nushanin tavsifini goylece verebiliriz :

Adana 11 Halk Kutuphanesi, 01 Hk 112512
Bag: All* ad1 bide soze girelum
Hem Muhammed'e salavat virelum
Son: PSdigZihiii ernrini hep bildiler
At1 ton1 cumle h3gr oldilar
Hep vezkler dugdi gShlfi yanina
............................... .klldllar
Avlayuban ..............................

l ~ i i r k i ~Yazrnalarl
e
Toplu Katalogu, 01 Adana Ill Halk Kiitiiphanesi ve Miizesi, T.C.
Kultur ve Turizm Bakanllk~Kiituphaneler ve Yay~mlarGene1 Miidiirlugu, C.111, Ankara
1986, s.704.
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Mesnevi tarzinda kafiyelenmig 58 tam beyitten meydana gelen bu
nushanin 58 ve 59. beyitlerinde misra ve kelime eksiklikleri vardlr.
Bir sultan iken mutasavvif olan Ibrahim Edhem' in bagmdan geqen
olaylar, eski Turk edebiyatinda bazi mesnevilere konu ~ l m u g t u rHatta
.~
Bursa11 Mehmed Tahir, Osmanli Muellifleri'nde LBmi'i'nin K~ssa-i Edhem
u Hum5 ad11 bir mesnevi yazdigm bildiriyor.3 Kaynaklar SLbit ve
NPti'nin de bu konuda mesnevileri bulundugunu haber ~ermektedirler.~
Yalniz Turgut Karacan, "Bosnali Alaeddin Sabit, Divan" ad11
kitabinda, "Edhem u Hiima mesnevisini bazi muellifler, meghur Veli
Ibrahim Edhem'in hikayesiyle karqtirmiglar, bazi kutuphanelerde de,
Gagday NA'tT'nin Edhem. ii Huml'siyla ayni tutulmugtur." geklinde bir
bilgi veriyor ve dipnotta "Sabit, Edhem u Hum5 " ad11 kitabini kaynak
gosteriyor.5
Ibrahim Edhem hiklyesinin konusu kisaca goyledir : "Ibrahim
Belhli bir SehzBdedir; bir gun avda iken, nereden geldigi bilinmeyen bir
ses igitir. Ses kendisinin, t a q a n ve tilki avlamak iqin yaratilmadigini
soyler. Bunun uzerine Ibrahim, attan iner, babasinin Gobanlarindan birinin
yun abasini giyer, at1 ile uzerindeki biitun egylsini qobana verir. Sonra
"takvb ve riyiizet" yolunu tikip etmek uzere, dunyevi heveslet. yolundan"
ayrilir.6
Gerek manzum gerekse mensur menkabelerde Ibrahim Edhem ve
qevresinde geligen olaylar, bu gekilde anlatllir ve iglenir. Ornegin Sinan
Paga'nin mensur olarak yazilmig Tezkiretii'l-Evliy5 ad11 eserinde de
ibrahim Edhem'in bu gekilde tasavvuf yoluna girdigi anlatilir ve onun ibret
verici sozlerine, bagindan geqen olaylara yer verilir.7 Yine VBhidi'nin
2 ~ g P hSlrrl Levend, Tiirk Edebiyati Tarihi, C.1, AKDTYK, TTK Yaylnlan, Ankara
1984, s.122.
3~ursaliMehmed Tahir, Osmanll Miiellifleri, C.11, Istanbul 1333, s.493.
4a.e., s.119 ve 451; Doq.Dr.HalCik ipekten (Doq.Dr.Mustafa hen, Dog.Dr.Recep
Toparll, Dos.Dr.Naci Okqu, Yrd.Do~.Dr.TurgutKarabey) Tezkirelere Gore Divan
edebiyatl isimler Sozlii&i, KTB Yay~nlari,Ankara 1988, s.322 ve 400; Drhkender
Pala, Ansiklopedik Divan Siiri Sozliij$, Akqag Yayinlan, ~148,149.
5 ~ o F . ~ r . ~ u r Karacan,
gut
Bosnall Alaeddin Sabit, Divan, Cumhuriyet ~ n i v e r ~ i t e s i
Yaylnlarl, Sivas 1991, s.48.
k . ~ a nArendonk, "ibrihim B. Adham B. Mansfir 0. Yazfd B. CPbir", fsllrn
Ansiklopedisi, C.V/II, s.886.
7 ~ m i n eGiirsoy Naskali, Sinan P a ~ aTezkiretii'l-EvliyP,
,
KTB Yaymlari, Ankara 1987,
s.78-84.
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Hike-i Cihln'inda da buna benzer gekilde Ibrahim Edhem'in mensur
menkabesi yer alir.8
Adana 11 Halk Kiitiiphanesi'nde bulunan sonu eksik niishadaki
hiklye ise kisaca goyledir: Hikiiyeci, Allilh adini andiktan, peygambere
sellm verdikten sonra, Horasan'da Ibrahim Edhem adinda niifixzlu bir
padigah yagadigini bildirir. Ibrahim, bir gece ipek atlas dogekler isinde
yatarken, sabaha yakin uyanir ve karisina cennet kogkunde de bir arada
olmak istedigini soyler. Bu arada sarayin daminda biri gezinmektedir.
Ibrahim Edhem, bu kigiyi qagirir ve kim oldugunu sorar. 0 da deveci
oldugunu, devesini kaybettigini ve devesini aradigini sijyler. IbrahPm
Edhem de "Damda deve aranir m ~ Sen
? gqkin misin?" diye sorar. Deveci
de :
Bu altun t@t iizere T a h bulinur mi
Boyle yatmagila cennet alinir mi
der.
Ibrahim Edhem bundan sonra durgunlagir. Yiizii giilmez, yemez,
iqmez ve konugmaz. Vezirler ne yapacaklarini bilemezler.
Bir gun yine "Ben kervanciyim." diyerek, deveci tekrar gelir.
Padigahin adamlari, deveciyi saraya birakmak istemezler. 0 da :
Kigi eydiir biikiyi faniye satmayasin
DiinyFt igun Ftbiretin yilgnayasin
Faniden his kimse bulmadi vefa
Sen de bulmazsin his vefa
der.
Ibrahim, kissadan hisse alir. Eli bir geye gitmez, dili tutulur. Sonra
gece gundiiz aglar, Alllh'a yalvarir. Ertesi gun adamlarina av hazirligi
yapmalari iqin emreder ve ava sikarlar. Hiklye burada kesilir.
Goruldiigii gibi bu niishada yer alan hikiiye de, kaynaklarda
zikredilen ibrahim Edhem hiklyelerine gok benzemektedir.
Aslinda bu hiklye, Vasfi Mahir Kocaturk'iin Turk Edebiyati
Tarihi'nde tan~ttigive yazma nushasinin kendi hususi kitapliginda
bu1unduii;unu bildirdigi "Destan-1 Ibrahim Ethemne daha qok
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benzemektedir. Hatta bu benzerlik, yalnizca anlatilan olayda degil
anlatimda da kendisini agik bir gekilde gostermektedir.9
Her iki metinden bazi beyitleri kargilagtiracak olursak Adana fl
Halk Kutuphanesi nushasinda,
Yine geldi goiiliime bir soz d@i
Soyleyelum diiiler iseii ey Q i
geklinde olan ikinci beyit, Vasfi Mahir'de,
Yine geldi gonliime bir soz dahi
Soyleyim dinler isen ey iihilo
geklindedir:
Bu beyitte, ikinci misranin bagindaki kelimede goriilen farkliligin
diginda hemen butiin sozlerin aynr oldugu goriilmektedir.
Yine Adana nushasinda,
Uorasan'da bir piidigiih var idi
Hiikmi parkdan garba dek geger idi
geklinde olan dorduncu beyit, Vasfi Mahir'de,
Horosan'da var idi bir piidipiih
Hiikmi garkdan garba gegerdi ey g a l 1
geklindedir.
Her iki metinde goriilen bu benzerlik, hikfiyelerin muellifinin ayni
kiyi olabilecegini dugunduriiyor. Yine bu durum, bu hikiiyenin qok
sevildigini ve gogaltilarak okundugunu da gostermektedir. Zaten Vasfi
Mahir de, bu hikfiyenin yuzyillardan beri halk arasinda okuna geldigini ve
hikiiyenin baskismin da yapildrgini bildiriyor.12
Hikiiye-i h & t m Edhem, her ne kadar beyitler halinde ve mesnevi
tarzinda kafiyelenmig bir eser gibi goriinse de, gerek kafiye gerekse vezin
yonunden oldukga kusurlu bir eser olarak kargimiza gikiyor.
Metinde, gene1 olarak kafiye kurallanna uyulmakla birlikte acemice
diizenlenmig kafiyelerin goklugu dikkati gekmektedir. Hatta kafiyesiz
9 ~ a s f Mahir
i
Kocatiirk, Tiirk Edebiyat~Tarihi, Edebiyat Yay~nevi,Ankara 1970, s.160163.
l0a.e., s.160.
la.e., s.161.
2a.e., s. 160.
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beyitler de goriilmektedir. 0rnegin metin boliimiinde yer alan 5, 10, 13,
14, 3 1 , 41,42,44, numarali beyitler boyledir. Burada 4 1 ve 42. beyitleri
ornek olarak verebiliriz.
41 .Didi kim 01 kervgnciyam
Geldim igbu seraya konmak dilerem
42.Didiler pi4digSh serayidir bu sergy
PBdiggh serayina kervi4n mi konar
Goriildiigii gibi 41 numarali beyitte "-em, -am" sesleriyle
yetinilmigtir. 42. beyitte ise, his ses benzerligi yoktur. Zaten yazma
metinde 11 ve 12. beyitlerle 22. beyitten sonra gelen beyit ve misralar
birbirine kmgmakta, metin adeta nesir goriiniimii arz etmektedir.
Bagliginda da manzum oldugu bildirilen bu hikayede, nazmin en
onemli iki unsurundan biri olan vezin de olduk~akusurludur. Vezin, daha
~ o kmesnevilerde kullanllan Fd'ildtiin Fli'ildtiin Fli'ilun kalibina
benzemektedir, fakat metnin bag taraflarinda yer alan sayili birkaq beyitin
dqinda kaliba uygun olarak yazilmig misra veya beyit bulmak olduk~a
zordur.
Agagiya aldigimiz beyitlerdeki misralarin, Fd'ildtiin Fci'ilcitiin
Fd'iliin kalibina uydugu goriiliiyor.
Yine geldi goiiliime bir soz dabi
Soyleyeliim diiiler iseii ey abi
fgit imdi H& ne 'ibret eyledi
&iri sult2nligi terk eyledi
Metindeki misralar, hece ol@siiyle de bir uyum gostermiyor. Yani
metinde belirli bir ol~iiyiitutturmak hemen hemen mumkiin olmamaktadir.
Bununla birlikte bu mesnevinin yukarda belirtilen aruz kalibina uygun
olarak yazilmaya plig~ldiglnidiigunebiliriz.
Metnin i~erisindeyer alan "Alldh adz birle soze gireliim,
soyleyeliim dinler isen ey ahi, idem anzn neyleyup nitdigini, isit imdi Hak
ne ibret eyledi, isit imdi ne hdl oldr meger" gibi hitaplar, Halk
edebiyatimizdaki sozlii hikbye gelenegine dair izler olarak kargimiza
qkiyor.
Bu durum, din ulularinin menkabeleri arasinda en eskilerinden biri
olan Hikbye-i Ibrahim Edhem'in de, once sozlii gelenekte yqadigini, daha
sonra Dede Korkut Hikiiyeleri'nde oldugu gibi yaziya ge~irildigini
gostermektedir.
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Hiklye-i Ibrihim Edhem'in iqerisinde yer alan kelimeler ve
harekeyle gosterilen fonetik ogeler, eserin Eski Anadolu Tiirkqesi'yle
yazilmig oldugunu gosteriyor. Ornegin birinci kigi eklerinin yuvarlak
iinliilii olmasi, "issi, eydiir, ijhu, imdi" gibi sozler ve "soyleyiserdiir"
sozundeki "-iser" gelecek zaman eki bu durumu aqikqa belirtiyor.
Ayrica metinde, Eski Anadolu Tiirk~esi'neozgu yuvarlak iinliilerin
yaninda "anzn, hdtfinzna, yitirdim, geldim" gibi dar unluleri gosteren
harekelerle yazilmig bazi kelimelerin de bulunmasi, eserin geq donemde
yaziya geqirilmig olabilecegine dair birer igarettir.
"Manzum Halk Hiklyelerinden Cumcume Sultiin" baglikli
makalesinde Zafer ~ n l e rbu
, tiir hikiiyeleri, konularinin bagitligi ve yalin
bir halk diliyle yazilmig olmalarindan dolayi halk edebiyati uriinleri
iqerisinde saymanin daha dogru olacagini belirtiyor. Inceleme konumuz
olan fbrahim Edhem hikiiyesi de, gerek dil gerekse anlatim ozellikleri
bakirmndan Divan giirinin ozellikierini tam olarak yansitmiyor. Bu nedenle
Ibrahim Edhem hikiyesini de, Zafer Onler'in ve Vasfi Mahir'in belittigi
gibi Divan giirinin halka inmig bit kolu saymak miirnkiindiir. 14
Sonus olarak Adana I1 Halk Kiitiiphanesi, Ramazanoglu Kitapligi
Yazmalari arasinda tespit ettigimiz ManzQme-iHiklye-i brlhim Edhem'in
Eski.Anadolu Turkgesi donemine ait bir eser oldugunu ve XV. ya da XVI.
yiizyildan sonra yaziya geqirildigini tahmin ediyoruz.

13zafer Onler, "Manzum Halk Hiktiyelerinden Ciimciime Sultln", F~rat~niversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi, C.V, S.2, Elant 1991, s.371.
14a.e. ve bkz. dipnot 9, s.140.
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Adana 11 Halk Kiituphanesi, Ramazanoglu Kitapli& Yazmalari
arasinda bulunan ManzGme-i Hikliye-i IbriihTm Edhem'in transkripsiyonlu
metni.

MANZUME-I H~KAYE-fIBRAHPM EDHEM

1. Allah ad1 birle soze gireltim
Hem Muhammed'e sal2iviit vireltim
2. Yine geldi goiilume bir soz dabi
Soyleyelum diiiler isefi ey Q i

3. Bir hikayet k~lalum01 mucteber
Sugl-I duny2idan el ~ e k u p01 mucteber
4. Uorasan'da bir p2idigBh var idi
Hukmi garkdan garba dek geGer idi

5. fbrahim Edhem dirler idi adlna
Hutbe okunur idi anifi adina

6. uorasan'da 01 sult3n idi
Ehl-i fail ile 01 mihmiin idi

7. Idem anlii neyleyup nitdigini
uorasan'dan Mekke'ye gittigini
8. fgit imdi Hak ne 'ibret eyledi
&ri sult&~llgiterk eyledi
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9. Tabti uzre bir gice yatrnig idi
Harir atlas dogege batmig idi

10. Gun sabiih yakin idi uyandi hemiin
J@tUnina didi yii kim seniiile hemiin

11. Cennetiii kogki iqre birbirimuz
Nolaydi cemcolayidik ikimuz
12. Boyle dirken gordigi bir kigi
Seriiy uzere gezmekdur anifi igi
13. Ibriihim qaginr ne kigisin sen
Gice ile eyleyesin bu igi sen
v.112-b

14. Kigi eydiir ben senin deveceiiem
Deve yitirdim ben an1 isterem
15. Ibriihim Edhem bu s6zi diiiledi
Ey kigi gaggun misin yii didi

16. Hem p m iizere deve @car mi
Hem issi gelup an1 arar mi
17. Kigi eydur izi $Ira gelurem
Arayup an1 bunda buluram
18, f br5ihim eydtir vireyim bir deve
Alup an1 gidesin ive ive

19. Kigi eydllr piidi~iihumdeyu yatasm
Harir agas igine sen batasin
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20. Bu altun tabt uzere Taiin bulinur ml
Boyle yatmag~lacennet alinir mi
21.Terk idup tiici tat1 gir yola
FSiniyi terki idup b a i y i bul sala
22. Cennet bulunmaz bu begligile
D P imii nefse iirzikin virmegile
23.Delu gaggun belludur bilmez misin
Kendi ozuiie bir n w k~lmazmlsm
24. Hii benim deve arayup buldugum
H5i senifi Taiiri'ya kul olduguii
25. Simdi seni deve deyu yudaram
Tiici tabt~bagma dik iderem
26. Deveci degil imig gor bu 'ibreti
&i%b old1 soyleyup bu hikmeti
27. Piidigiih uyanir gibi uyandi uykudan
Mecntin ola yazdi igbu kaygudan

28. h e old1 yuzi anifi gulmedi
ljayretde kalup nidecegin bilmedi
29. Uq giin old1 t a C magzina almad~
Hem su asla bogazma girmedi

30.MelDl meliil tat1 uzere oturur
Hem zikru'lliihi lishina geturiir
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31. Yiizii aniii as13 hi$ giilmez idi
Bu igi hi^ kimseye dimez idi

32. Meliil oldigini anifi hep bildiler
Vezirleri katina hep geldiler
33. Didiler ey giih~muznoldi size
Bu meliillikdan baber virdiler bize
34. Piidigiih bunlara hi9 soylemedi
0 1 h3li h 7 kimseye
~
gerh eylemedi
35. Kapucilar saf baglayup durn18 idi
T a t 1 iizere o 83h oturmig idi

36. fgid imdi ne hiil old1 meger
Kargusindan pka geldi bir heybetlii er
37.Yile yile p3digiiha geldi o er
Korkusu yok kimseden k~lmazhazer
,

38. Kapucllar ne kigidiir bilmedi
%Gbiri nutka k3dir olmadi
39. Dogrulup geldi heman bu seraya
HiG kimse manicolrnadilar 01 ere

40. lgerii girii virdi hem sel3min
Siiyleyiserdiir birez 'ibret keliimin
41. Didi yii kim 01 kervmciyam
Geldim i ~ b useriiya Fonmak dilerem

42. Didiler piidig2h seriiy~d~r
bu sersy
Piidigiih seriiyina kerv5n mi konar

43. Kigi eydur biikiyi faniye satmayasin
Diinyii i ~ u n&iretin yikmayasm
44. Fiiniden hi$ kimse bulmadi vefa
Sen de bulmazsm hi$ vefa
45. Kerviinci degil bu bir niis idi
Soyle kim hem H ~ hur Ilyiis idi
'

46.01 sebeb old1 hem geliip gitmek
fbriihim Edhem'e igaet itmek
47. Soyledi aiia igbu 'ibret keliim
Nii-bedid old1 odadan ve's-seliim

48. An1 goriip Ibrilhim'uii tiikati
Yine derd iistiine derd old1 kat~
49. Hisseyi deveciden almig idi
ljisseyi bu klssadan bilmig idi
50. Igbu hisseyi qekiip fikr iderken
Ne hiildur igbu deyu zikr iderken
51. PiidigiihiA hi$ meciili kalmadi
JJayretde kalup nidecegin bilmedi
52. Nutk~dutlldi soylemez old1 dili
h e z old1 hi$ bir nesneye eli
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53. Sen bilirsiii hiilimi yii Rabbenii

Deyu aglar o ~ 2 yana
h yana
54. Uyku gijrmez giindizi hem gicesi

TaCaccupeyleyup kald~nicesi
55. frtesi giin ernr eyledi at getir

Hem yidek h2ztr iduii hem sad=
56. Vamp hem avt gikiir eyleyeltim

Salp-alarda goiiliimuz egleyeltim
57. Cumle 'asker biniip anda varalum

Bu hiilimiz neye vanr gorelum
58. Piidigiihiii emrini hep bildiler
At1 ton1 ciimle h c t r oldtlar
59. Hep vezirler du@i ~lihtiiyantna -

...................................klldllar
60. Avlayuban ..............................

.............................................
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