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ÖNSÖZ 

Cabir, eski edebiyatımızda, özellikle dini konulu manzum 
ve mensur eserlerde ensardan olması ve Hz.Peygamber'e 
yakınlığı nedeniyle adı sıkça anılan bir kişidir. Onun başından 
geçen olaylar, özellikle e~ki şiiriınizde telmih unsuru olarak 
karşımıza çıkar. 

Adana 11 Halk Kütüphanesi'nde bulduğumuz 1710 
yılında istinsah edilmiş Hikilye-i Cabir, hem mesnevi tarzında 
yazılmış bir edebi metin hem de eski edebiyatımıza kaynak 
olabilecek bir eser olması nedeniyle i1gimizi çekti. 

Taradığımız belli başlı kataloglar ve kütüphanelerde bu 
eserin başka bir nüshasını bulamadık. ı\raştırmalarımız 
sonucu eski ve yeni kaynaklarda Hikaye-i Cabir'c ait bir 
bilgiye de tesadüf edemedik. 

Yalnızca Agah Sım Levend, Eski Türk Edebiyatı Tarihi 
adlı eserinde Lamii Çelebi'nin bugüne kadar ele geçmeyen 
mesnevileri arasında Cabir-name'den de söz eder. Gerek 
katalogları gerekse Süleymaniye Kütüphanesi gibi 
bünyesinde yazma eser bulunduran belli başlı kütüphaneleri 
taramamıza rağmen LAmii Çelebi'nin de bu eserine 
rastlayamadık. 

Şimdiye kadar bu hikayeyle ilgili olarak yapılmış 
bilimsel bir çalışma da dikkatimizi çekmedi. Gerçi HikAyenin 
Kaynaklan bölümünde de görülebileceği gibi Ciibir'le ilgili 
bilgiler, daha çok siyer kitaplanyla Türk dili ve edebiyatı 
açısından önem arz eden ve Hz.Peygamber'in mucizelerini 
anlatan bazı kitaplarda yer alıyordu. Fakat bu bilgilerin bir 
kısmı, kısa özetler halinde ve edebi metin olmaktan uzak 
görünüyordu. 

Bütün bu nedenlere dayanarak. Bu metni, günümüz 
harflerine çevirmeyi ve incelerneyi planladık. Başlıca Giriş, 
Hikayenin Kaynakları, İncelenme ve Metin bölümlerinden 
oluşan bu küçük çalışma böylece meydana geldi. 
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Giriş bölümünde, hikayenin kaynağı din.: bağlı olduğu 
için edebiyatımıza özgü dini eserler ve dini hikayeler 
hakkındn kısa bil~i v~rmeye çalıştık. Hikayenin Kaynakları 
bölümünde ise, hikaye<leki ulayların yer aldığı en eski 
kaynaklara giderek, olayların özgün biçimlerini ve daha 
sonr:ı aldıkları durumu görmeye ve karşılaştırmaya gayret 
ettik. Inceleme bölümünde ise, eser edebi bir metin olarak 
ele alınmış, metnin iç ve dış yapısı çeşitli yönlerden 
incelenmiştir. Metin bölümünde, hikayenin yazma metindeki 
harekelere sadık kalınarak hazırlanmış transkripsiyonlu metni 
yer almaktadır. Aynca metnin daha kolayanlaşılabilmesi için. 
günümüz Türkçesine bir çevirisi yapılmış ve metnin sonuna 
eklenmiştir. 

Bu çalışmadaki amacımız. kültürümUz ve edebiyatımız 
açısından küçük de olsa değeri olduğunu düşündüğümüz bir 
edebi metnin gün ışığına çıkmasıdır. Böylece ortaya çıkan bu 
metin, varlığını daha uzun yıllar sürdürecek, belki üzerinde 
başka incelemeler yapılması fırsatı doğacaktır. Elimizden 
geldiğince sağlıklı bir çalışma ortaya koymaya gayret ettik. 
Yine de göremediğimiz bazı eksiklerimizin olabileceğini 
düşünüyoruz. Yalnız bundan sonra yapılacak konuyla ilgili 
çalışmalar. varsa eksiklerimizin tamamlanması, dil ve 
edebiyatımız adına bizi mutlu edecektir. 

Ayrıca çalışmamız esnasında bilgi ve düşünceIerinden 
yararlandığımız hocamız sayın Doç.Dr. Mehmet Ozmen'e 
teşekkür ederiz. 

ı.Çetin DERDİYOK 

Adana 5 Mayıs 1998 
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