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KIRŞEHİRLİ İSA'NıN

DA-STA-N-I İBRAHİM'İ VE DİLİ
Dr. Kazım KÖKTEKİN"
ı.

Giriş

hikaye, kıssa olan "destan", aynı zamanda halk
da nazım şekillerinden birinin adıdır. Destanların Türk
kültür ve edebiyatı içinde mühim bir yeri vardır. Destanların bir bölümUnün hayali
olmasına karşın, bir bölümü de tarihi olaylara dayanır. Tarih boyunca Türk
destanlarını iki ana sınıfa ayırmak mümkündür. Bunlardan birincisi Yaratılış, Saka,
O~uz, Bozkurt, Ergenekon gibi destanları içine alan İsllimiyetten önceki Türk
destanları, ikincisi ise Manas, Çingiz Han, Timıır, Seyyid Batta! Gazi, Danişmend
Gazi gibi destanları içine alan İsllimiyetten sonraki Türk destanlarıdır.1
özlük

S

anlamı

edebiyatımızın

Eski Anadolu Türkçesi, genelolarak 12. yüzyılın ortalarından 15. yüzyılın
hatta 16. yüzyıla kadar Anadolu'da kurulup gelişmiş olan yazı diline
verilen bir addır. Anadolu bölgesi, ancak Türklerin Anadolu'yu zapt ettikten sonra
bir Türk ülkesi Mjini almıştır. Dolayısıyla Türklerin bu bölgede oluşturdukları dilin
içine Orta Asya yazı dilinin bir takım özellikleri girmiştir. Mecdut Mansııroglu'nun
dedigi gibi
Geldiklerinde yazılı edebiyatıarı bulunmayan bu Türklerin (Oğuzlar)
ileri gelenleri Arap ve Fars edebiyatıarını örnek tutarak o dillerde yazdılar. Az
sonra, birinci derecede dini-ahhiki eserleri geniş kalabalığa tanıtmak ihtiyacı ile,
güçlükle türkçe ve rumca yazmalar başladı. Bundan da kolayca anlaşılacağı üzere,
Anadolu'da türkçe yazılırken, umumi bir yazı dili bulunmadığından, yerli
konuşmalardan faydalanılmıştır. Yerli ağızlarla türkçe eserler merkezi idarenin
yıkılması ve Anadolu Beyliklerinin türemesi zamanına rastlayan XIV yüzyılda çok
arttı. Anadolu'da yazı dili birliğine ancak Osman oğullarının hakimiyetierini
genişletmeleri sonunda elde edilen siyasi birlikle kavuşabilmiştir". 2
ortalarına,

H ...

Anadolu'da Türkçe XII. yüzyılın ilk yarısında yazıya geçmeye başlamış, ilk
edebi eserler Anadolu Se1çuklularl'mn son Beylikler döneminin ilk yarılarında
yazılmıştır. Bu dönemlerde her ne kadar Arapça ve Farsça resmi dil olarak devam
etse de hiç şüphesiz Türkçe halkın dili olmaya devam etmiştir. Bir taraftan edebi
eserlerin bir bölümü Farsça ve Arapça olarak yazılıyorken, diger taraftan da
Türkçeye tercümeler yapılıyor ve Türkçe eserler kaleme alınıyordu .
• Atatürk Ünıversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrt. Üyesi.
i Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş, "Türk Destanları", Türk Kültürü, C. 3, S. 33 (1965), s. 577582.
2 Mecdut Mansurogıu, "Anadolu'da Türk Yazı Dilinin Başlama ve Gelişmesi", TDED,
C.IVf3, (1951) s. 217.
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Bir kısmı Beylikler döneminde ve bir kısmı da Osmanlılar döneminde
yazılmış Mevlana'nın eserlerinde yer alan Türkçe beyit ve ibareler, Sultan Veled'in
mesnevileri ve divanındaki Türkçe gazeller, Dehhani'nin eserleri, AIi'nin hece vemi
ve dörtlükler halinde yazdı gı Kıssa-ı Yusufu, yazarı ve yazıldıgı yer belli olmayan
Behçetü 'l-Hadaik Fi-Mevizeti'l-Halliyık, Şeyyad Hamza'nın Yusuf u Zelihası,
Yunus Emre'nin Risaletü'n-Nushiye ve Divanı, Süle Fakih'in Yusuf u Zelihası,
Ahmed Fakih'in Çarh-name ve Kitabu Evsaf-ı Mesacidi'ş-Şerifesi, Gülşehri'nin
Mantıku 't-Tayrı ... gibi Eski Anadolu Türkçesinin ilk mahsullerinin yanında, dinı
destanı nitelikte, hacim bakımından çok hacimli sayılamayacak ve pek çogunun
yazarının kim olduğu bilinmeyen eserlerden Dastan-ı Yiğit, Tursun Fakih tarafından
yazılan Muhammed Hanefi Cengi, Kıssa-ı Mukaffa, Mevlid-i Hadicetü 'l-Kübra,
Dastan-ı Hamame (Güvercin Destanı), Dastan-ı Kesikbaş, Dastan-ı İbrahim (Vefat-ı
ıbrahim), Hikaye-i Delletü'l-Muhtel, Hz. Ali'nin yaptığı savaşları anlatan Feth-i
Kala-ı Seıasil ile Canddil Kalesi, Dastan-ı İbrahim Edhem, Ahmed Harami, Kız
Destanı, ve Hatun Destanı gibi mesnevİ tarzında yazılmış eserler de mevcuttur. İşte
bunlardan biri de Kırşehirli İsa tarafından XIII. ya da XIV. yüzyıllarda yazılmış
olduğu tahmin edilen ve dini bir halk destanı olma özelliği taşıyan Vefat-ı İbrahim
veya Dastan-ı ıbrahim olarak bilinen eserdir. Burada şunu da belirtmeliyiz ki
İbrahim ile ilgili küçük çaplı mesneviler arasında Dastan-ı İbrahim (Vefat-ı ıbrahim)
ile müellifi bilinmeyen Dastan-ı ıbrahim Edhem ve Dastan-ı Hz. İbrahim
(Hali/name) birbirine karıştırılmamalıdır.
Aslında bu tip hacimsiz, geniş halk kitleleri tarafından sevilen ve meclisler
halinde okunan eserlerin çok sayıda yazmasının olması pek tabiidir. Ancak bu
eserler bir cilt oluşturacak kadar hacirnli olmadıklarından ya değişik konuları içeren
mecmualar içinde ya da birkaç tanesi bir ciltte yer almaktadır. Bu ve benzeri
sebeplerden dolayı bu eserlerin varlığı bilinmemektedir.

İncelemeye çalıştığımız Dastan-ı İbrahim yazması, Atatürk Üniversitesi
Kütüphanesi, Seyfettin Özege Bölümü'nde Satın Alınanlar (SA) el yazmaları
arasında 14 numarada kayıtlı yazmanın 7b_12 b yapraklarında yer almaktadır. Bu el
yaıması eserde Dastan-ı İbrahim'den başka 1b_6b arasında Kesik Baş Destanı, ]3"_
IS"arasında Hatun Destanı lS b_24 b arasında ise Meyyit-i Hammal hikayesi yer
almaktadır. El yazması 2üxI4.5, 16xll cm, i i satır, 24 yaprak, sırtı bez ebrulu
karton cilt ve nesih el yazısı ve harekeli olma özelliklerini taşır.

Söz konusu el yazmasında Ddstan-ı ıbrahim'in müellifi Kırşehirli İsa
olarak verilmiş, yazılış tarihi ve yazılı Ş yeri verilmemiştir.) Müstensihi Bekir bin

3

Metnin 115. beyti
~~ şehirli 'aşınün dirligi yo~
Ey Kerim l.ıa:zretinde gün1ilıum ço~

biçimindedir. Bu beyitte yer alan "~ır~ şehirli 'aşınilli" ifadesinin bir mtlstensih hatası olarak
bu şekilde yazılmış olabileceğini, bu ifadenin "~ehirli 'Isanuii" olarak okunmasının
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Osman adında biridir. İstinsah tarihi yılolarak
sene ibaresi koyulmasına ragmen
da ay olarak Şevval ayının başlarıdır. Yazmanın diger bölümlerinde
de (diger destanlar) istınsah tarihine rastlanmamıştır. Ancak Dtisttin-ı İbrahim'in
116. beyti olan
o ••

yazılmamış sa

Siracu 'l-~uliib dirler bir kitab
Andan açıldı bana işbu cevab
beytinden yola çıkarak, Sirricu '/-Ku/ub'un Ahrned·i Dai'nin eseri oldugu, Ahrned-i
Dai'nin de 14. yUzyllın sonları ve 15. yüzyılın başlarında yaşadı gı düşünülürse bu
destanın Sirricu '/-Ku/ub'un yazılış tarihinden daha sonra yazılmış olabilecegi
söylenebilir.
Vasfi Mahir Kocatürk, Vefrit-ı İbrahim ile bir yazmasının Afyon
oldugunu belirttigi Dristrin-ı İbrahim'i ayrı ayrı destanmış gibi ele
almışsa da4 ben bu kanaatte değilim. Belki değişik başlıklarla destan verilmiş
olabilir. Nitekim her iki başlık altında da Hz. Peygamberin oğlu İbrahim'in vefatı
anlatılmaktadır. Bu esere ulaşmaya gayret ettik. Ancak Afyon Kitaplığı'ndaki el
yazması eserlerin Mim Kütüphiine'ye devredilmesi ve burada bazı karışıklıkların
meydana gelmesinden dolayı esere ulaşmamız mümkün olmadı. Amil
Kitaplıgı'nda

Çelebioğlu'nun

Dasttin-ı İbrahim

(Vefat-ı İbrahim)

başlığı

altında tanıtmaya

çalıştığı destanın

konusu ile bizim araştırına konusu ettiğimiz destanın konusu
s
aynıdır. Prof. Dr. Mustafa Özkan müellifınin Kayserili İsa olduğunu söylediği 6
Vefrit-ı İbrahim yazması Amil Çelebioğlu'nun bize konusunu verdiği (Topkapı
Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Yeni Yazmalar nr. 520/3, vr. 50·.54b) yazmadır.
Buradan hareketle, Türk edebiyatındaki Dristan-ı Ibrahim ile Veftit-ı İbrahim'in aynı
eser ve aynı müellife yani Kırşehirli İsa'ya ait olabileceğini söyleyebiliriz.
Bu ve benzeri eserlerin özellikle halk dili ve halk dilinin imlasını
ve bu özelliklerin tespit edilmesi açısından
önemli olduğu
kanaatindeyim. Daha önce yazmış olduğum "Eski Anadolu Türkçesi ile Yazılmış
Hatun Destanı ve Dili"? adlı makalede bu tip eserlerin halkın kullandığı dilin
imlasını yansıttıgı kanaatine sahip olmuştum.
yansıtması

Dristrin-ı Ibrahim

her ne kadar aruzun İailiitün İailatün İailün kalıbıyla
olsa da metinde bu kalıbın uygulanmasında bazı bozuklukların olduğu
görülmektedir. Hatta zaman zaman hece ölçüsünün kullanıldığına rastlamak da
mümkündür. Biz bu arnz hatalarını eserin halk imlasını yansıttlğını düşünerek çok
yazılmış

daha dogru olacagı kanaatindeyim. Zaten buradan hareketle bu mesnevinin Kırşehirli
İsa'ya ait oldugunu söyleyebiliriz.
4 Vasfi Mahir Kocatürk, Türk Edebiyatı Tarihi, Ank. 1970, s.148-149.
s Amil Çelebiogıu, Türk Edebiyatı'nda Mesnevi (XV. yy'a kadar), İst. 1999, s. 82-83.
6 Prof. Dr. Mustafa Özkan, Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi, İsı.
1995, s. 71.
? Dr. Kazım Köktekin, "Eski Anadolu Türkçesi ile Yazılmış Hatun Destanı ve Dili" Atatürk
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 12, (I 999) s. 1-30.
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fazla tamir etme gayreti içinde olmadık. Kaldı ki bu tip eserlerin çok fazla sanat
da söz konusu degildir. Aruz hatalarının yanında, kafiye ile ilgili
olarak 4 ve 58. beyitlerde düzensizlik de mevcuttur.

endişesi taşıması

2.

Dastan-ı İbrahim'in İmlası ve Dili

Eski Anadolu Türkçesi ile yazılmış eserlerin hemen hepsinde tam bir imHi
görülmemektedir. Dastan-ı İbrahim'de de bazı kelimelerin farklı
şekillerde yazıldıgmı görüyoruz:

tutarlılıgı

15:amu
niçe
İbrahim

oglan
oglancu15:
'ayal «'ıyal)
can
15:apu
sana
yüri-

:~

1,
4,

:1'""1.111

26,
56,
: )j';';U~1 70,

: .:.ü~ı

~u9

~5
~IJl131
~U~147
)ü.ı~~179

: Jı.,...

16,

J.ı,;.7

:~

I"'I~ 89

:.st..

89,
23,
34,

lS't..

59

: ,ho

57,

cü>:

58

: ~,...,.:;

..w 61

Eski Anadolu Türkçesini Standart Türkiye Türkçesinden ayıran en
belirgin özelliklerden biri dudak (düzlük-yuvarlakhk) uyumunun zayıflıgı ve
vokallerde genel bir yuvarlaklaşma egiliminin olmasıdır. Bu açıdan bakıldıgmda
metnimizde yuvarlaklaşma tam degildir. Aynı ekin vokali çogunlukla yuvarlak
olurken, bazen de düz olabilmektedir. Bunlar:
Zarf-fül eki -upl -üp: giy-üp 108, o15:u-yup 49, tol-up 72, 84, sıgınup 92.
Zarf-fül eki -ubanl -üben, -ıban: var-uban 55, 15:or15:-lban 89, giy-üben 6.
Zarf-mı eki -u/-ü: agla-yu 33, tagla-yu 33, di-yü 45, 88.
Faktitif eki -dur-I-dür-; -ur-I-ür-: dön-dür- 30, göyün-dür- 55, yan-dur- 40;
bit-ür- 66, yit-ür- 98.
Bildirme eki +dur/+dür: maşlal;ıat+dur 55, atam+dur 104, farz+dur 14,
firii15:+dur 14.
Sıfat-mı eki -dük: sevdügün 133, sevdügüiii 114.
Yön eki +erü, +eri: il+erü 23, iç+erü 23, i1+eri 105.
Fii/den isim yapım eki -gü: sev-gü 25.
İyelik eki +(u)mI+(ü)m; +(ı)m+(i)m: ciin+um 63, timmet+üm 29,
yirler+üm+e 40, üstoo+ım+uii 69, ~armdaş+ım 70.
İyelik eki +(u)ii/+(ü)ii: ümmetüii 31, balüii 74, diz+üii+i 86.
İyelik eki +(ı)muz: yar+ımuz 74.
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İye1ik eki +fiuz: ara+fiuzda 76.
İlgi eki +ufi/+tifi; +nufi: analar+ufi 3, 5, ölen+üfi 78, dInüm+üfi 30,
MuşıMli+nun

39.
eki +Iü/+li: sevgü+1ü 74, ~ırşehir+li 115.
Görülen geçmiş zaman eki -du+m!-dü+m: yaı-du+m 120, al-du+m 77,
oIpyugel-dü+m 54.
Görülen geçmiş zaman eki -dü+fi: ey1e-dü+fi 2, 103.
Geniş zaman eki -ir; -ur/-Ur: vir-irsin 1, eyd-ür 32, 46, tolan-ur, şulan-ur 42.
Emir eki -ün: id-üfi 75, bil-üfi 4, 41.
Emir ek -nuz/-fiüz: unutma-fiuz 78, difile-fiüz 56.
Emir eki -sun/-sUn: Ipi-sun 28, gel-sün 46, virme-sün 26.
Metinde bir kısım ekler ise sürekli düz vokal taşırlar. Bunlar:
Yükleme hali eki +ı!+i; +nı/+ni: bu+n+ı 28, 37, ün+i 5, gün+i 5, acısı+nı
38, gözti+ni 80.
İyelik eki +ı!+i; +sı/+si: yol+ı+nda 48, nür+ı 49, göz+i+ni 80, acı+sı+nı 38,
ö1ü+si+n 38.
Görülen geçmiş zaman eki -dı/-di: yat-dı 45, dur-dı 33, gör-di, yürü-di 35.
Görülen geçmiş zaman 3. çokluk şahıs eki -dılar/-diler: sorodılar 73, gördiler 61.
Anlatılan geçmiş zaman eki -mış: dut-mış+dı 36.
Bildirme geniş zaman 2. teklik şahıs eki +sm/+sin: teferrüc+sin 59,
me1ül+sin 74.
Emir 2. teklik şahıs eki -gi1: söyle-gil 106, di-gil 106.
Zarf-fiil eki -icek; -ince: gör-icek 63, itme-yince 113.
Sıfat

Fidli 29, miy126, çırlig 30,l,capmayıdı 41, vidlic 75, gibi kelimelerin ve geniş
zaman eki -ür yerine -ir (virirsin 1), istek kipinin 1. teklik şahsı -ayuml-eytim yerine
-unıl-üm (işleyüm 27, bagışlayum 27), geniş zaman 2. teklik şahıs ekinin bir yerdesm yerine -sufi, yükleme hali ekinin bir yerde +n yerine +fi ile yazılması öyle
sanıyorum ki halk dilinin im1asmdan kaynaklanan bir özellik olarak karşımıza
çıkmaktadır .
Bu metinde, özellikle Eski Anadolu Türkçesi döneminde kullanılan, barIpI8 "bırakılmak, salıverilmek, sarkıtılmak", dün 8 "gece", yigirmi 9 "yirmi", l,camu 9
"hep, herkes", l,canı 10 "hani", bay 12 "zengin", yavlak 16 "pek çok", issi 21 "sahip,
malik", l,canlp. 28 "hangi", eyt- 34 "demek, söylemek", kimsene 38 "kimse",
göyündür- 40 "yakmak, yaktırmak", taşra 49 "dışarı", tapu 43 "huzur, makam", ba~
ur- 49 "parlamak, parıldamak", ur- 52 "vurmak", tapu Ipl- 52 "boyun eğmek, itaat
etmek", göndür- 55 "uğurlamak, göndermek", sin 65 "mezar", etmek 70 "ekmek",
göyün- 76 "yanmak", top 76 "bütün", bile- 79 "dolanmak, sarılmak", yas ta- 87
"yaslamak, dayamak", şo1 92 "şu, o", yas Ipl- 93, "yas tutmak", yu- 95 "yıkamak",
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ıolu~la-

104 "aglayacak gibi olmak; sinirlenmek", ~anda 103 "nerede". berk eyle114 "sağlamlaştırmak" ve yarlığa- 117 "suç bağışlamak" gibi kelimelerle de
karşılaşmak mürnküdür.

3. Sonuç
Sonuç olarak, genellikle 14. ve 15. yüzyıllarda yazılmış, Eski Anadolu
Türkçesi özelliklerini kısmen de olsa yansıtan ve bir kısmının kim tarafından
yazıldığı belli olmayan, böyle hacimsiz eserlerin de ele alınıp incelenmesi Türkiye
Türkçesi Tarihi'nin hem fonetik hem de morfolojik yönlerinin aydınlatılmasına az
da olsa ışık tutacaktır. Bu eserlerin sanat endişesinden uzak olduğu, eserlerde
uygulanan vezin ve kafıye düzeninin çok sağlıklı olmamasından anlaşılmaktadır.
Ayrıca bu tip eserlerin bir takım halk imlası özelliklerini tespit etmeq.e önemli bir
role sahip olduğu da açıktır.
4. Metin

HAzA DASTAN-I İBRAHiM
[7B]

Ey Kerim sensin i,<:amu şabr idenlere
Hem şabırlı~ sen virirsin i,<:almışlara
Bu ne dertdür bu ne firl!:at bu ne alı
Kim bize vaşl eyledün ey padişah
Dünyada ecel yili durmaz eser
Ey niçe analarun bağrın keser
Ey niçe l,<.ardaş[ı] l,<.ardaşdan ölUm
Ayırur derd-i fir~ıla bililli

5

Ey niçe analarun geçdi güni
Girmedi i,<:ulagına oğlı lini
Ey niçelerilii yüregin ıağladı
Ey niçeler yas giyüben agladı
Ey niçeler mz! bar lpldı <ayal
Şonra anun elinden aldı ecel
Şaldı topr~ için ol yüzleri
Dün gibi giçer dayim gündüzleri
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JS,:atı

yüz bin yigirmi dört nebI

İçdi ~amu hep ölüm şerbetini

10

[88 ]

JS,:am ol Süleyman [u] ya nebI
Bul[a]madı anlar bu rence edvI
Öllim ayırur nice yarenleri
Birbirile togn yol varanları
Ne oglan dir ne yigit ne ~oca
Ne yobsul dir ne bay dir ne boca
Devür birdür afta ey dın eri
Vir şaliiyat şii?;I Ipi peygamberi
Yine fir~dur size vü hem bize
Bu fir~dan aglam~ faridur bize

15

OL 'alem falJrı Mul,ıammed Muştata
Ol dabı gördi bu derdi ey şafii
Bir 'ayal virmişidi ana Kerım
!jüsni yavl~ I]übdı adı İbrahim
Yüsufun ]:ıüsni yüzinde balıdı
Davud avIzı ~atında lalıdı
!jüsm yavl~ büb cemal Ü pÜf-kemal
Hem Mubammed oglı hem şiil:ıib-kemal
.,.İbrahIm mektebe virmişidi

OL
20

dabı

JS,:ur'iim

ögrenmişidi

On dört yaşına varmışdı İbriihIm
Gör neler ~Idı afta ol Kerim
İbrahImün üsıadı cO~miimdı

Olbaya issi 'aceb
[gb]

suııanıdı

Bir gün evde otururdı Muş!afa
Gör ne ~Iur afta çarb-ı bı-vefa
'Azra'İI

girdi ~apudan içerü
Selam virdi resüle geldi ilerü

....:-19-

-20- K. Köktekin:

Kırşehirli İsa'nın Daştlln-ı İbrahim'i ve Dili

Didi kim ya resül u virdi selam
Selam içredür esenlik ve's-selam
25

Bir göfiUlde iki sevgü sıgmaya
Allah emrin hIç kimse y$naya
İbrahimi severise Muştafii
Ümmetine vinnesün ıniyl-i vefa

Ne dilersem ümmetine işleyüm
Kim ana İbrahimi bagışlayum
l';.anlpsm dilerise Iplsun 15:abül
Bum böyle buyurdı Rabbü'l-gafür
Muştafii dir ümmetiirn gerek bafta
Fida olsun ma<şüm İbrahim afta

30

ÜmmetUmden yüzümi döndürmezem
Olnümün çıragı?ı söndürmezem
İbrahim anun durur l5:ılsun hbül
ÜmmetUfi bagışlaram olma melül

<Azra>il eydür imdi va/s:t oldı tamam
İbrahimün canını getür alam

[9"]

Muştafii durdı yirinden aglayu

İbrahim derdi yüregin ıiiglayu

Eydür ey gÖfiıÜm yimişi İbrahim
Ne tiz irdi safia ta/s:dir-i l';.adim
35

YUrUdi mekteb yoluna Muşıafa
Bir <alarnet gördi anda ol şafii
İbrahim l';.ur'an o]pndı meger
Gökyüzin tutrruşıdı ferişteler
Muştafii bum görüben J9.ldı ah
Bu <ayii! derdi ne düşvar olur ah

Allah 'ayal acısını vİm1esün
Kimsene oglı ölüsin görmesün

--"'A""'.Ü.........
T....
ür...k1""y...a.....
t A"""'ra""stı""r...m...a...
la...rı....E....o...sti
...·t...U"'sU....D..,e...rg....i...
si-'S..a....
vl....l""6.....E"'rz
...u
...r...u""m.....2""O...O-"-1

ij~ Çalap Cebrayile 1pldı Mab
Tiz iriş MuşıaIanuii ahını ~ap

40

Gökleriime ç~arsa göyUndürür
Yirlerüme do~unursa yandurur
~apmayıdı
Yanayıdı

Cebra>il ahın anuii
yir ü gök beIlü bilüii

Yidi kez mekteb-ijane>i ıolanur
Gözyaşından ol sol}~lar şulanur
Resill geldi mektebüii ~apusına
Geldi bir oglan resül ıapusına

r9

b

]

45

Muşıaıa oglana eydür ey şahi
İbrahIm n'eylerdi şimdi ya ebi

Eyidür ~Ur)an ol}urken na-gah
Başım agrır diyü yatdı na-gah
Resaı

eydür yatmasun gir içerii
gelsün berii

O~uyuvirgil anı

Oglan girdi eydür kim ya İbrahim
Biz ~amu yobsul sen bay İbrahim
OL atan yiryüzinüii serveri
Mü>minleriiii din yalında rehberi
Ol}uyup geldi seni ~aşra ıurur
Kim yüzinüii nüıı 'arşa bal15 urur
50

İbrahim eydür atam n'eyler beni
İsteyügeldi göreyim dir anı

Ölürisem bari andan öleyim
Ay yüzüni göreyim can vireyim
Ç~dı gördi Muşıaıa ıaşra ıurur
Tapu ~ıldı 'izzetile yüz urur

Ya resOlu 'Ilah niye aldı 'aeeb
Kim beni istemege aldı ıaleb

-=-21-

-22- K. Köktekin:

Kırsehirli İsa'nın DbtAn-1 İbrAhim'i ve Dili

Resül eydür bir 1,<onu1,< geldi eve
Seni ister o1,<ıyugeldüm iye
[LO"] 55Eydür imdi maşlal:ıatdur varayım
Varuban hem 1,<onulp göndüreyim
Oglanufi elin alup girdi yola
DinlenUz kim bunlarun IJiili n'ola
Resül eydtir ilerlice yüri sen
Ey yüregim yağı gözüm nün sen
İbrahIm eydür ilertice yüri sen
Atanun önümce yürümek ba~

Resül eydür sen teferrUcsin bana
N'ideyüm bu IJaıi dimezem sana
60

Resül eydür gİtdi vuşlat aradan
Fira15: şaldı ogul bize yaradan
İkisi bile 1,<apuya geldiler
'Azra'il muntaıırıdı gördiler
Anı gördi İbrahIm gör n'eyledi
Çıgıruban atasına

söyledi

Eydtir ata bu 1,<onu1,< 'aziz 1,<onu1,<
Göricek 1,<or1,<dı clinum Tafin ıanu1,<
Muştara

eydtir niceleri Ipldı garab
Onca sarayı çün 1,<ıldı türab

65
[lOb]

Ne sini 1,<aldı anun ne eseri
Gökyüzine toZ! hem giikisteri
Niçe gül yüzleri 1,<ıldı siyah
SinIeri üstünde bitürdi giyah
İbrahIm bildi ki bu kez bu kişi
'Azra'ildür elin alma1,<dur işi

Eydür ata bir şera'at eylegil
'Azra'ilden bana mUhlet eylegil
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Eytdi bari mektebüme varayum
Üstadımun gönlün ele alayum
70

ço\< oglancu\<lar seb~daşımıdı
Tuz etmek yimiş ~arındaşunıdı
Dilümi yavuz sözden bekleyüm
Hem anlardan ben }:ıelaıı~ dileyüm
DestOr aldı mektebe geldi girü
Gözleri \<an yaş tolup girdi içerü
Oglancu\<lar yirlerinden turdılar
İ1erü geldiler baber şordılar
Didiler sevgülü yarımuz nedür }:ıalün
Ne melülsın niçe oldı a!:ıvalün

75

İbrahim eydür vida' idün bizi
Ayru\< hergiz görmeyiserem sizi

Yüregüm göyündi ~p yandı ciinum
Arafiuzda azımış 'ÖIDrÜm benüm
(11 a]

Dirligüm eve varıncadur heman
Mühlet aldum can viriserem revan
Hem beni unutmanuz öldi diyü
Ölenün ardınca kim öldi diyü

ol oglancu\<lar cümle zari \<ıldılar
İbrahimün boynum bilediler
80

Feryad idüben öper ayagını
Kiminün ~an yaş tutdı gözini

ol oglanc~larferyıüı eyler 'a~im
N'olaydı bağışlaydı seni bize Kerim
Bu ayet anda geldi [ey] gMilün
Didiler inna ileyhi racicün 8

8

"".Elbette biz onadönece~iz"> Kuran-ı Kerim 2/156.
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-24- Ko Köktekin: Kırsehirli ısa'nın Dllstı1o-1 ıbrAhim'i ve Dili
İbrahlmi gönderdiler nazıla

Her biri

ağladılar feryadıla

İbrahim evlerine geldi girti
Gözleri ı.can yaş çolup girdi içerti

85

ResüI eydtir oğul n'oldı sana
İbrahim eydür ecel irdi bana
Başum ağırır bentim canım atam
Dizüni yastayuvir bir dem benam
Yastadı

Resül
[11 b]

dizini bildi çalini
eline oğlı elini

aldı

<Azra'İl oturdugı yirden durur
İbrahim ı.caçar resüle şığınur
Muştaıa eydür

bentim canum Canı

~orı.cıban bana şığınursun ya<nI

90

İbrahim eydür ata Tanrı içün
~orı.cmadum sentin <azIz başun-içün

Giderisem bari yüzün göreyim
Ölürisem bari andan öleyim
<Azra'il l5:abi ider şol dem anı
Atasına şığınup virdi canı
Medine ehli ~amusı geldiler
İbrahim-çtin ı.camusı yas ı.cıldılar
OL Ebu Bekr <Ömer <O~man U <Ali
Cümlesi hep geldiler nebI velI
95

Muştma eydür <Osman u <Ömere
İhrahlmi yuyuban kefen şara
İbrahlmi ortaya getürdiler
Yudı <O~man

tIz anı götürdiler

Medine ~avmi namazm ı.cıldılar
Herbirisi bunca !!evab buldılar
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İbrahimi duruban götürdiler
Aij.iret menziline yitürdiler .'

[l2

a

]

Muşıa!a kendi eliIe yirine

İbrahimi I,coydı anda I,cabrine

100

Şol

dem iki

feriştehler

geldiler

İbrahime gör ne su'a! şordılar

Biri dir men rabbUke ya İbrahim
Tannm oldurur adı Kerim
9

Bir adı Rabman durur biri Rabim
Bildiler ümmet yolına virildi İbrahim
OL senüii peygamberün kimdür 'aceb
Tafinyı ne dinde eyledilli taleb

İbrahim tolul,cladı söylemedi
PeygamberÜID atamdur dimedi

105

Muştara

ileri geldi söyledi

Taşradan oglana teli.cin eyledi

Ey benüm canım canı bir söylegil
Hem benÜID peygamberüm atam digil
İbrahim eydür benüm peygamberüm
'Alem falJn atamdur bellü bilün
Cebra'İl

yas tonun giyüp yire

l:lai,c selamın getürür peygambere
Ne dilerse dilesün dildi] Çalab
Dilegi her neyise I,cılsun taleb
[12 b ] 110 Resül eydür I,curban İbrahim afta
'Aşi ümmetüm bağışlasun bafta
OL bu işi işledi senüii.-içün
Vir şallivat sen daij.ı anufi-içün

9

"Rabbin kim?" anlamında Arapça bir ifade.
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K. Köktekin; Kırsehirli İsa'nın DAstin-. İbıihjm'i ye Dili

Anuii ile ol Kerim 1ütf işledi
Muşçafaya ümmetin bag~ladı
SevdUgün terk itmeyince bu adem
Dilegi !!:anda bulısardur müdiim
Sen dabı sevdügüni terk eylegil
Abiretde yirüiii berk eylegil
115

lo

~şehirli eİsanuii dirligi yo!!:
Ey Kerim haZretinde günahum ço!!:

Siracu'I-IS:ulfib dirler bir kitiib
Andan açıldı bana işbu cevab
Adım işideni düileyeni
Rabmetüiile yarlıgagıl ya Ganı

Ya ilahı cümle iman ehline
Ral)met eyle balpna yavuz fi<line
Faeilatün facilatün fli<iliit
Vir şaliivat Muş~ya ve's-seliim
120

Bum yazdum yiidigar olmag-içün
Olpyanlar bir ducii lplmag-içün

Tamam oldı bu kitiib intihası
Gerekdür kiitibe şerbet behresi
IS:ad feraga'Hıa!Prü'l-fal!:!rU'I-mu!.ıtiic ila ral)meti'lliihi tecala Bekir bin eO~man
gafere'llahu lehümii ve absene ileyhima bi-rabmeli ve'l-magfire min tesvıdi haza'ikitiib fi eviiili şehri şevvali'l -mübarek sene....
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Metinde "~ır~ şehirli caşınlifi" biçimindedir.

