“‹BRAH‹M B‹N EDHEM KISSASI”
Veli Savaş YELOK*

‹brahim Bin Edhem K›ssas›, Hzl.
Himmet B‹RAY- Mehmet SARI, Medre
se Kitabevi, Afyon l995, III + l70.
“‹nsanlar› adilliğe, doğruluğa, güzel
liğe, sayg› ve sevgiye; her iki âlemde
mutluluğa davet eden ‹slâm dinini yaşa
yan, yaşatan ve yayanlar›n baş›nda hiç
şüphesiz ‹slâm sûfileri ve velileri gel
mektedir.”
“ ‹brâhim Bin Edhem K›ssas› “
adl› eserde bu insanlardan birisi olan
‹brahim bin Edhem ve onun menk›bevî
hayat› anlat›lmaktad›r.
Esasen eser, ‹ran’daki Türkmenler’e
yönelik olarak haz›rlanm›şt›r. Bu amaç
la Arap alfabesiyle l98l y›l›nda Kâbus
Neşriyât taraf›ndan ‹ran’da yay›nlanan
eser, yazarlar›m›z taraf›ndan Türkiye
Türkçesi’ne çevrilerek, Türk okuyucusu
na kazand›r›lm›şt›r. Kitapta, ‹brahim
bin Edhem’le ilgili k›ssalar bir araya geti
rilmiş, böylece onun hayat›n› anlatan
uzun bir hikâye ortaya ç›km›şt›r.
Eser, Türkiye Türkçesi’ne aktar›l›r
ken tutulan amaç, onun halk taraf›n
dan okunup, anlaş›lmas›d›r. Bu amaca
uygun olarak buradaki mensur k›s›mlar
tamam›yla Türkiye Türkçesi’ne aktar›l
m›şt›r. Manzum k›s›mlarda ise gerekli
yerlerde baz› kelime ve m›sralar, dipnot
larda aç›klanm›şt›r.
Eser “ ‹çindekiler “ ayr›m›ndan
sonra “ Önsöz “ bölümüyle devam etmek
tedir. Yazarlarca eser iki ana bölüme
ay›rm›şt›r.
I. Bölüm ( s. l-21 ) “ ‹brahim Bin
Edhem’in Hayat›, Eserleri, Hakk›nda
Millî Folklor
144

Anlat›lan Baz› Hikâye ve K›ssalar “
k›s›mlar›ndan oluşuyor. Birinci k›s›m
da ‹brahim bin Edhem’in hayat hikâyesi
ana çizgileriyle anlat›lm›şt›r. ( s. l-4 )
‹kinci k›s›mda, onun eserleri hakk›nda
bilgi verilmiştir. ( s. 4-5 ) Üçüncü k›s›m
da ise, ‹brahim bin Edhem hakk›nda
anlat›lan k›ssalar›n bir k›sm›n›n men
sur olarak bir araya getirildiğini görüyo
ruz. (s. 5-l9)
II. Bölüm ( s. 21-l70 ) “ ‹brahim
Bin Edhem K›ssas› ve Bibliyografya “
k›s›mlar›ndan oluşuyor. Birinci bölüm
de ‹brahim bin Edhem’in k›ssas› bir
bütün halinde verilmiştir. Burada dik
kati çeken husus, manzum ve mensur
ifadelerin iç içe olmas›d›r. Yazarlarca
Türkmence olduğu ifade edilen mensur
k›s›mlar tamam›yla Türkiye Türkçesi’ne
aktar›lm›şt›r.
Doğu Türkçesi özelliklerini taş›yan
manzum k›s›mlar ise aynen al›nm›şt›r.
Şiirlerde anlam›n bozulmamas› amac›y
la, kelime ve m›sralar›n aç›klamas›
gerekli olan yerlerde, dipnot olarak veril
miştir.
‹kinci k›s›mda ise bir bibliyografya
verilmiştir.
Eser, ‹brahim bin Edhem hakk›n
daki k›ssalar›n bir arada bulunmas›
yan›nda; manzum k›s›mlarda Doğu Türk
çesi, Azerî Türkçesi ve Türkmen Türk
çesi’nin özelliklerini bir arada taş›mas›
yönüyle de ilgililerin istifadesine sunul
muştur.
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