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Türk toplumunun ‹slâmiyeti kabul
etmesinden sonra, ‹slâmî umdeleri Türk
kültür hayat› içinde iﬂleyen ve bu iﬂleyiﬂte geçmiﬂten gelece¤e topluma k›lavuz
olacak fikir yap›s›n› oluﬂturmak iddias›nda bulunan eserler, eserlerin yarat›c›s› fikir adamlar›, bunlar›n devamc›lar›,
Türk kültür hayat›nda önemli yer tutarlar. Özellikle Türkiye’nin vatan olma döneminden itibaren gayret gösteren ve
düﬂünceleri çevresinde büyük kesimleri
sürükleyen bu düﬂünce adamlar›,
14.yüzy›lda kendilerini ve eserlerini
Kaygusuz Abdal ile temsil ettirmiﬂlerdir.
Türkistan sahas›nda Ahmed Yesevî ile
baﬂlad›¤› kabul edilen Tasavvufî Türk
Edebiyat›, bir yandan kendi edebiyat gelene¤ini oluﬂtururken, bir yandan da tasavvufa Türk yorumu getiren düﬂünce
yap›s›n› ifade etmektedir. Bu itibarlad›r
ki, hem edebiyat, hem bir düﬂünce yap›s›, hem de önder olmalar› dolay›s›yla
mutasavv›f ﬂahsiyetler, kendilerinden
sonra gelen devamc›lar› ve taraftarlar›nca efsane ve menk›belerle süslenerek yeni bir hayat bulmuﬂlar. Menk›bevî hayat
diyebilece¤imiz bu hayatlar›, onlar›n
yüzlerce y›l düﬂünceleri ve eserleri ile
yaﬂam›ﬂlard›r. Türk insan›n›n yaﬂad›¤›
hemen her bölgeye ve her kesime ulaﬂan
menak›bnâmeler, bu hayat hikâyelerinin
tasavvur edilen biçimi olup, Kaygusuz
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Abdal Menâk›bnâmesi de bunlardan biridir.
“Telkin Devri Türk Edebiyat›” olarak adland›r›lan bu düﬂünce ve edebiyat
anlay›ﬂ› ile Kaygusuz Abdal konusunda
yapt›¤› çal›ﬂmalarla ç›¤›r açan Prof. Dr.
Abdurrahman Güzel taraf›ndan kaleme
al›nan Kaygusuz Abdal (Alâeddin Gaybî)
Menâk›bnâmesi, Giriﬂ ve sekiz bölüm ile
menâk›bnâme’nin t›pk› bas›m›ndan
oluﬂmaktad›r.
Giriﬂ’te, Kaygusuz Abdal Menâk›bnâmesi’nin Tarihî Çevresi baﬂl›¤› alt›nda
13.-14. yüzy›lda Antalya(Teke ‹li), tarîhi
ve kültürel yönü ile ele al›nm›ﬂ, Kaygusuz Abdal’›n tarihî ve menk›bevî hayat›
verilmiﬂtir.
I. Bölüm’de Kaygusuz Abdal Manâk›bnâmesi’nin Genel Özellikleri baﬂl›¤› alt›nda, menâk›bnâmenin bir Biyografik Menâk›bnâme oldu¤u tespiti yap›larak, 16.yüzy›lda kaleme al›nan bir nüshadan kopye edildi¤i tahmin edilen iki
menâk›bnâme nüshas› esas al›nmak suretiyle çal›ﬂma mukayeseli olarak yap›lm›ﬂt›r. Bu bölümde, menâk›bnâmeninin
tarihî ve kültürel önemi, konusu, gramer
yap›s›, dil özellikleri ve anlat›m ﬂekilleri
üzerinde durulmuﬂtur.
II. Bölüm’de Menâk›bnâme’nin ﬂâh›s kadrosu hakk›nda tespitler yap›lm›ﬂ.
Tasavvufî Türk edebiyat› ve Kaygusuz
Abdal ile mutasavv›flar›n fikrî temellerini oluﬂturan , onlar›n ﬂahsiyet bulmalar›nda müessir olan, baﬂta Hz. Muhammed olmak üzere din ulular› ve devrin
ileri gelenleri ile menk›bevî ﬂahsiyetle-
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Y›l: 12 Say›: 46
rin eserdeki fonksiyonlar› ve nas›l yer ald›klar› konular› üzerinde durulmuﬂ. Hz.
Ali, Hac› Bektaﬂ Veli, Abdal Musa Teke
Begi, K›lag›l› ‹sa, Baltas› Gedik gibi ﬂahsiyetler ile M›s›r Padiﬂah›, Hacib, Vezir,
Kiler Emiri, Battal Gazi, Yavuz Sultan
Selim’den baﬂka ‹skender, Rüstem, Hüsrev ve Sâm gibi dinî-efsanevî ﬂahsiyetler
de iﬂlenmiﬂtir.
III. Bölüm, Eserde Yer Alan Dinî ve
Kerâmet Motifleri baﬂl›¤› alt›nda, ‹slâm
itikad ve ibâdet hükümleri ile velîlerin
izhar ettikleri baz› kerâmet motifleri ile
formel say›lar tespit edilmiﬂ.
IV.Bölüm’de Eserde Yer Alan Tabiat ve Eﬂyaya Dair Bilgiler baﬂl›¤› alt›nda, zaman ve zamanla ilgili mefhumlar,su, ateﬂ ve toprak; insan›n var oluﬂ
s›rr›n›n aç›klanmas›, hayat bulmas› ve
kurtuluﬂa ermesi fikirleri ile örnekli olarak incelenir.
V.Bölüm , Eserde Yer Alan Hayvan
ve Yiyecek Adlar›,
VI.Bölüm’de, Eserde Yer Alan Toponomik Bilgiler baﬂl›¤› alt›nda; ülkeler,
ﬂehirler, di¤er yerleﬂim birimleri ile nehirler ve da¤lar konu edilir. Bu adlar›n
ço¤u, Kaygusuz’un bulundu¤u, u¤rad›¤›
yerler ile, kutsall›¤›ndan dolay› edebiyat›m›zda iﬂlenen yer adlar›d›r.
VII.Bölüm‘de, menak›bnâme’de
yer alan folklor unsurlar›ndan rakam,
tekerleme ve atasözü ile deyimler tespit
edilmiﬂ.
Risâle-i Kaygusuz Baba, Sultan Abdâl Musâ, Gaybî Beg’ine Varub ‹rﬂâd Olduklar›na, Evâ’il-i Kitâb adl› menâk›bnâme’nin karﬂ›laﬂt›rmal› metni verilmiﬂ.
Yazar›n kendi kitapl›¤›nda bulunan yaz›l›ﬂ ve kopye tarihi belli olmayan yazma
esas al›narak, ‹stanbul Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Bölümü nu:797’de bulunan nüsha ile karﬂ›laﬂt›r›larak verilmiﬂ.
Konu ile ilgili geniﬂ bir Bibliyograf-
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ya’dan sonra genel okuyucunun faydalanmas›n› sa¤lamak için Lügatçe konulmuﬂ. ‹ngilizce ve Türkçe özetin bulundu¤u çal›ﬂma, yer ad›, ﬂah›s ad› ve terimleri içine alan dizin bulunmaktad›r.
Kitap, Alâeddin Gaybî Menâk›bnamesinin t›pk› bas›m› ile tamamlanm›ﬂt›r. Harekesiz nestalik/rik’a ile kaleme
al›nan menâk›bname nüshas›n›n t›pk›bas›m›, konu ile ilgilenenlerin as›l kayna¤a inmeleri, özellikle üniversitelerde
Arap harfli Türkçe ö¤renenlere faydal›
olmas› bak›m›ndan önemlidir.
Türk kültür tarihi, tasavvufî Türk
edebiyat› ve Türklük biliminin çeﬂitli sahalar›nda eserleri ile tan›d›¤›m›z Prof.
Abdurrahman Güzel, Kaygusuz Abdal
Menâk›bnâmesi ile menâk›bnâme edebiyat› ile ilgili bir çal›ﬂmaya imzas›n› atmakla kalmam›ﬂ, ayn› zamanda, bu sahada yap›lan çal›ﬂmalarda örnek al›nacak bir metot ortaya koymuﬂtur.
Türk milletinin ‹slamiyet’i kabulünden sonra teﬂekkül eden tasavvufî Türk
edebiyat› ve bu edebiyat gelene¤i içinde
meydana getirilen menâk›bnâmeler bir
edebiyat tarz› olmas› bak›m›ndan da dikkate de¤er eserlerdir. Toplumun geneli
taraf›ndan kabul edilen ve kolektif ﬂuurun ürünleri olan bu tür eserler, bir
yandan folklorun konusu olurken, eserlerde konu edilen ﬂahsiyetlerin müstakil
eser vermeleri bak›m›ndan da ferdî edebiyat›n örneklerindendir. Arap ve Fars
edebiyat›n›n te’siri ile teﬂekkül eden, ancak yerli ve millî unsurlar› da bünyesinde bar›nd›ran bu tür eserler, bu çal›ﬂmada da görüldü¤ü gibi, ayr› bir disiplin olarak incelenmeye, iﬂlenmeye muhtaçt›r.
Prof. Dr. Abdurrahman Güzel’in burada
bahsi geçen çal›ﬂmas›, bu bak›mdan da
önemlidir. Edebiyat çal›ﬂmalar›nda bir
metot ortaya koydu¤u ve ç›¤›r açt›¤› için
yazara teﬂekkür etmek görevdir.
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