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Özet
Edebî eserler, hiç şüphesiz yaşadığı toplumun tarihî ve sosyal çevresiyle yakından ilgilidir ve asırlardan beri kadim milletlerin
toplumsal hafızaları olarak varlıklarını devam ettirmişlerdir. Edebî eserler içerisinde manzum ve mensur pek çok türe
rastlamak mümkündür. Bu türler içerisinde ise “hikâye”nin yeri oldukça kadar önemlidir. Diğer edebî türlerde olduğu gibi
hikâyeler de milletin ruhundan doğmuş, halkın değerlerini konu almış ve barındırdığı zengin kültürel mirası ile halkın millî
özünü en iyi ifade eden türlerden biri olarak var olmuştur. Bu yönüyle bakıldığında Klâsik hikâyelerimiz içerisinde zikredilmesi
gereken en önemli hikâyelerden birisi de şüphesiz Temîmü’d-Dârî hikâyeleridir. Arap kaynaklı bir hikâye olan Temîmü’d-Dârî
hikâyeleri şahıs, mekân ve olay örgüsü bakımından Arap kültürüne dair unsurlar barındırmakla birlikte; asırlar boyunca
Türkler arasında okunması, yazılması ve anlatılması sebebiyle içerisinde Türk dil ve kültürüne ait pek çok unsuru
barındırmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Türk Edebiyatı, manzum/mensur hikâye, Temîmü’d-Dârî, inceleme

TEMIMÜ’D-DARI STORIES IN TURKISH LITERATURE
Abstract
Literary works are undoubtedly closely related to the historical and social milieu of the society in which they live, and have
continued to exist as social memories of the formerly nations for centuries. It is possible to find many kinds of poetic and
prose in literary works. In these species, the position of "story" is so important that it is not underestimated. As it is in other
literary genres, the stories are born with the spirit of the nation, existed as one of the richest cultural heritage that the
people have taken up the values of the people and the species that best expresses the national essence of the people. From
this point of view, one of the most important stories mentioned in our classical stories is undoubtedly Temimü'd-Darı stories.
The stories of Temimü'd-Darı, originally is an Arabic story; with the elements of Arab culture in terms of person, space and
event organization; It contains many elements belonging to Turkish language and culture because of reading, writing and
telling among Turks for centuries.
Key words: Turkish Literature, poetic/prose story, Temîmü’d-Dârî, examination.
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GİRİŞ
İslam kültürü çerçevesinde gelişimini sürdüren Klâsik Türk Edebiyatının temel kaynaklarına bakıldığında Kur’ân,
hadis, kelâm, akâid, İslam tarihi, dinî ve efsânevî şahsiyetler önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda İslâmî
kaideleri okuyucuya aktarmak, okura ders vermek ve okurun sosyal hayatında olumlu değişiklikler oluşturmak
için İslâm hukuku, akaidi; savaş, olay, yer ve şahsiyetler; hikâyelerin niteliğini ve konusunu belirlemede etkili
olmuştur.
Hikâyenin tarihi insanlığın tarihi kadar eskidir. Türk Edebiyatında ise hikâyecilik İslâmiyet öncesine kadar
uzanmaktadır. İslamiyet’ten sonra gelişen edebiyatımızda ise “hikâye türünün ilk kaynağı Kur’andaki kıssalar,
dervişler arasında yayılmaya başlayan enbiyâ ve evliyâ menkıbeleri, din ulularının efsaneleştirilmiş kişilikleri
çerçevesinde beliren anlatılardır.
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En eski manzum hikâyelerden biri olan Yusuf Kıssası önce Tevrat’ta daha sonra ise Kur’an’da yer almış ve
“ahsenü’l-kasas”olarak nitelendirilmiştir. Ali ise bu kıssayı H.630= M.1232’de “Yusuf Kıssası” adıyla
hikâyeleştirmiştir. Yusuf hikâyesinden başka Musa ve Süleyman Peygamberlerin, Üveys-i Karani ve İbrahim
Edhem gibi din ulularının kıssaları, peygamberin müşriklerle yaptığı gazalar ve gösterdiği mucizeler, Halife
Ali’nin devlerle çarpışması ve yarattığı olağanüstü kahramanlıklar hep birer hikâye konusu olarak ele alınmış ve
işlenmiştir” (Levend,1988: 122-123). İlerleyen yıllarda klâsik edebiyatımızda “manzum olsun, mensur olsun bir
olayı anlatan tarih, masal, efsane, lâtife, destan, menkıbe vs. gibi tahkiye esasına dayanan bütün eserler genel
olarak hikâye adıyla adlandırılmıştır” (Kavruk, 1998: 7).
İlk zamanlarda anlatılan veya yazılan hikâyelerin çoğu olağanüstü unsurları barındırırken zamanla hikâyelerde
olağanüstü unsurlar azalmış, daha realist unsurlar artmaya başlamıştır. Önceleri her türlü hayâl mahsûlü olay,
hikâyelerin konusunu oluştururken zamanla gerçek ya da gerçeğe uygunluk dikkate alınmıştır. Hikâyelerin
4

kaynakları ve muhtevasından hareketle araştırmacılar, hikâyeleri çeşitli şekillerde tasnif etmişlerdir. Yapılan bu
tasnifler tedkik ediliğinde Temîmü’d-Dârî hikâyeleri ile ilgili sadece Agah Sırrı Levend bu hikâyeleri bir cümle ile
“yazarı bilinmeyen hikâyeler” arasında zikretmektedir (Levend,1998: 128).
Temîmü’d-Dârî hikâyeleri Klâsik Türk Edebiyatımız içerisinde değerlendirilebilecek hikâyeler olduğu kadar Halk
edebiyatı ürünleri içerisinde de değerlendirilebilecek hikȃyelerdir. On dokuz yazma ve yedi taşbaskı metnini
tespit ettiğimiz Temîmü’d-Dârî hikâyelerinin asıl bir metnin farklı nüshaları olmadığı, bir hikâyenin farklı
5

şekillerde ifade edilmiş eş metinleri olduğu görülmüştür. Nitekim ilk hikâyeler genellikle “kıssa-hân, aşık yada
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meddah”adı verilen gezici vaizler kasaba kasaba, köy köy dolaşarak hikâye etmektedir ve bu kimseler
kendilerini, mâceralarını naklettikleri âşıkların hâlefleri sayarlar ve her anlatıcı, hikâyenin ilk mü’ellifinin daha
önce hiç değinmediği bölüm ya da pek çok yeni motifler ilâve eder. Böylece her anlatıcı aynı hikâyeden kendi
motifleri ile bezedikleri müstakil hikâyeler oluştururlar ki bazen aynı anlatıcı bile yere ve zamana göre aynı
hikâyeyi farklı şekillerde anlatabilir. Bu bağlamda Temîmü’d-Dârî hikâyeleri de bu tür hikâyeler arasında
mütâlaa edilebilir. Zikrettiğimiz hususu teyiT eden en aydınlatıcı bilgiyi Pertev Naili Boratav, “Hikâyelerin
Doğuşu ve Gelişmesi- Müellif Meselesi-Varyant Meselesi” başlıklı yazısında vermektedir: “İşte halk hikâyesi de,
yalnız bu noktadan masala benzer; heyet-i umumiyesiyle halk hikâyesinin de müellifi değil, sayısız müellifleri
vardır. Her anlatan yeni bir müelliftir; hatta aynı bir hikâyecinin her anlatışında yeni bir te’lif hadisesi vuku
bulmaktadır (Boratav, 2014: 106).
Bu bilgilerden hareketle Temîmü’d-Dârî hikâyelerinde müellif nüshasını tesbit etmek için tenkidli metin
çalışmasının yapılamayacağı gerçeği ortaya çıkmaktadır. Temîmü’d-Dârî ve benzeri hikâyelerde, metnin sabit
iskelet bölümleri bulunmakla birlikte anlatıcının dilinde, yapılan ilaveler ve eklenen yeni motiflerle yepyeni bir
hâl aldığından bu tür hikâyelerin, müstakil hikâyeler olarak “eş metin” çerçevesinde değerlendirilmesi daha
uygun görülmektedir. Temîmü’d-Dârî hikâyelerinin diğer nüshaları bir nüshanın müstensihler tarafından
çoğaltılmış hâli değil, hikâyenin farklı varyantları ya da Öcal Oğuz’un ifadesiyle “eş metin”leridir (Oğuz, 2011).
1.

Temîmü’d- Dârî’nin Doğumu ve Nesebi

Filistin bölgesinde yetişmiş bir Hıristiyan din adamı iken daha sonra İslam’ı seçmesi, mescide kandili ilk getiren
kişi olması, mescitte ilk vaaz veren sahabe olması ve gayba dair bazı rivâyetlerinin bulunması sebebiyle İslam
dünyası açısından önemli bir yere sahiptir. Temîmü’d-Dârî Filistin’de doğmuştur. Temîm’in doğum tarihi ve
İslamiyet’i kabul etmeden önceki yaşamı ile ilgili kaynaklarda ayrıntılı bilgi olmamakla beraber İslam’ı seçtikten
sonraki yaşamıyla ilgili ise kaynaklar doğrudan ya da dolaylı bilgiler vermektedir. Temîm’in yaşamıyla ilgili
Arapça, Farsça, İngilizce ve Türkçe kaynaklar çeşitli bilgiler vermektedir.
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Temîm’in mensup olduğu Lahm, bir Arap kabilesidir. Lahmîler, Hicret’ten yaklaşık iki asır önce Yemen’den
Beytü’l-Makdis/Kudüs’e gelmişler ve Hz. Îsâ’nın doğduğu bu bölgeye yerleşmişlerdir. Lahm kabilesi birçok
koldan meydana gelmektedir. Bu kollardan biri de “Dâr”dır. Dârî nisbeti ile ilgili birinci görüş budur. Bir başka

tavsifi ile ilgili bakınız: Mustafa Uğurlu Arslan, Türk Edebiyatında Temîmü’d-Dârî Hikâyeleri (İnceleme-Metin), Dicle
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Diyarbakır, 2015.
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(Bulletin of the School of Oriental and African Studies), LXI/1 (1998). s.22; Avinoam Shalem "Temîm ed-Darî: A Portrait of
him as the First Muslim Artisan” (OM, XXIIV2, 20041. s.507-515).

Journal of Turkish Language and Literature
Volume:3, Issue: 3, Summer 2017, (1-22)

-4-

Mustafa Uğurlu ARSLAN, Türk Edebiyatında Temîmü’d Dârî Hikâyeleri

görüşe göre ise bu nisbet dedesi “Dâr”dan dolayıdır. Müslüman olmadan önce ibadet ettiği Deyr isimli kiliseye
izafeten “Deyrî” şeklinde de ifade edilmiş, dârî nisbetinin denizci mânâsına geldiği de söylenmiştir.

7

İkinci eşinin Hz. Ebubekir’in kız kardeşi olması ve soyunun da bu kız ile devam etmesinden dolayı künyesi Ebu
Rukayye olarak da geçmektedir. Ayrıca cinliler tarafından kaçırıldığına dair halk hikâyelerinden esinlenerek
“Muhtetaf” (Muhtelif) lakabıyla anılmıştır” (Özkan: 2011).
2. Menkıbevî Hayatı
Temîm’in menkıbevî hayatıyla ilgili genel bir bilgi vermek için şüphesiz Temîmü’d-Dârî hikâyelerine bakmak
gerekmektedir. Hikâyelerde Temîm’in doğumu, çocukluğu gibi konularla hiçbir bilgi verilmemiştir. Hikâyeler
genellikle onun cinler tarafından kaçırılışı ve ardından başından geçen hadiseler çerçevesinde örülmüştür.
Çalışmanın ilerliyen bölümlerinde Temîmü’d-Dârî’nin tarihî ve menkıbevî hayatı karşılaştırılacağından burada
kısaca menkıbevî hayatına değinmekte yarar olacaktır.
Temîm amcasının kızı ile evlenir, çocukları vardır ve bir gün gusül abdesti almak için evin hayatına/avlusuna
gider. O sırada duvardan çıkan bir cin tarafından kaçırılır. Müslüman olmayan bu cin, onu kendi kabilesine
götürür. Temîm oradaki cinlerin ibadetten uzak, Allah adını ağızlarına almayan kimseler olduğunu görür fakat
onlarla birlikte yer içer. Bir müddet bu kâfir cinler arasında kaldıktan sonra Müslüman cinler gelir ve kâfir
cinlerle savaşırlar. Kâfirlerin büyük bir kısmını öldürür kalanlarını ise esir ederler. Temîm’de bu esirler
arasındadır. Müslüman cinlerin padişahı Temîm’i yanına çağırarak onun insî olduğunu ve nasıl buralara geldiğini
sorar. Temîm ise nasıl kaçırıldığı anlatır ve şimdi Müslümanlar arasında olduğu için Allah’a şükrettiğini ifade
eder. Cin, Temîm’e artık korkusunun olmaması gerektiğini, kendisine en iyi şekilde bakacaklarını ifade eder. Bir
süre müslüman cinler arasında kalır ve padişahın çocuklarına Kur’ân-ı Kerîm okumayı öğretir. Ancak evlatlarına
ve çocuklarına olan hasret ateşi ağır basar ve bir gün rüyasında ailesini görür, ağlayarak uyanır. Padişah cin,
Temîm’in ağladığını görünce endişelenir ve sebebini sorar. Temîm ise, çocuklarını özlediğini, artık dayanacak
halinin kalmadığını söyleyince, padişah cin zindandan bir esir cin çağırtarak Temîm’i Medine’ye götürmesini
ister. Bu talepten sonra Temîm’in maceralarla dolu uzun seyahati başlar. Yolculuğun nihayetinde Hızır ile
görüşür ve Hızır onu bir buluta teslim eder. Bulut ise onu evinin avlusuna ulaştırır.
Rivayete göre 7 yıl dört ay on gün ya da daha uzun bir süre geçmiştir ve Temîm’in eşi Halife Hz. Ömer’e giderek
eşinin uzun süredir kaybolduğunu, çocukları ile birlikte ciddi sıkıntılar yaşadığını ve evlenmek istediğini ifade
eder. Hz. Ömer onu bir sahabe ile evlendirir. Eşinin evlendiği gece Temîm, sıkıntılarla dolu yolculuğunu
tamamlamış ve evine varmıştır. Temîm, gece eşini evin avlusunda görüp kendisini tanıtır. Eşi ise Temîm’i saç ve
sakallarının uzamış olması sebebiyle tanıyamaz. O sırada kadının yeni eşi olan sahabe dışarı çıkar ve Temîm’e
kadının kendisine ait olduğunu, bu kadını halifenin kendisine nikâhladığını anlatır. Temîm ile aralarındaki
tartışmadan sonra sabahın olmasını beklerler ve sabah olunca Halife’nin yanına giderler. Orada Hz.Ömer, Hz.Ali
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ve diğer sahabeler hazır bulunmaktadırlar. Temîm’e birtakım sorular sorulur. Temîm ise suallere tam cevap
verince onun Temîm olduğuna kanaat getirilir. Hanımı tekrar kendisine verilir.
3. Tarihî ve Menkıbevî Hayatının Mukayesesi
Temîmü’d-Darî’nin menkıbevî hayatıyla tarihî kaynaklara dayanılarak yazılan hayatı mukâyese edildiğinde iki
biyografi arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:
1. Tarihî kaynaklarda verilen râviler ile kıssalarda verilen râviler arasındaki farklar.
2. Temîm’in aile hayatı ile ilgili bilgiler.
3. Temîm’in evlendiği kimselerle ilgili bilgiler.
4. Temîm’in çocukları ile ilgili verilen bilgiler.
5. Cinler tarafından kaçırıldığına dair bilgiler.
Rivâyetlere bakıldığında Temîm’in hayatı ile ilgili farklı rivâyetlerin olduğu kesindir. Ancak ulaşılan kaynaklarda
verilen râviler arasında kıssalarda geçen İbrahim ibn-i Said-i Basrî’nin ismi geçmemektedir.
Temîmdârî kıssalarının çoğunda anlatılan hikâyelerin râvileri ile ilgili bilgiler yer almaktadır. İstanbul nüshasında
hikâyeyi İbrahim bin Said’in rivayet ettiğine değinilmiştir;

8

Çarħ-ı ĥālin nažma getürdüm temiz9
İdeyim yārį ķılursa Ǿazįz
Rivāyet eyler anı pāk u dįn ol
İbrahįm bin SaǾįd ü bellü bil (İÜ: 2a)
Süleymaniye nüshasında ise rivâyet eden kişi İbrahim ibn-i Sa’îd-i Basrî olarak geçmektedir.
Rivāyet eyler anı bir pāk-dil
İbrahįm ibn-i SaǾįd-i Basrį bil

8

Çalışmada istifade edilenTemîmdâri Hikâyelerinin nüshaları şunlardır: Hikâye-i Temîmdâr. Afyon Gedik Ahmet Paşa İl Halk
Kütüphanesi. No: 03 Gedik 17184/2; Hikâye-i Temîmdâr. Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi. No: 07 HK 3768;
Hikâye-i Temîmdâr. Burdur İl Halk Kütüphanesi. No: 15 Hk 979/2; Hikâye-i Temîmdâr. İstanbul Büyükşehir Belediye
Yazmaları Atatürk Kitaplığı. No: Bel-Yaz-K0794; Hikâye-i Temîmdâr. İstanbul Büyükşehir Belediye Yazmaları Atatürk Kitaplığı.
No: Bel-Yaz-K0003; Hikâye-i Temîmdâr. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi EFKND 2495-225; Hikâye-i
Temîmdâr. Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi. No: 42 Kon 873; Hikâye-i Temîmdâr. Milli Kütüphane. No: 06 Mil. Yz A
5361; Hikâye-i Temîmdâr. Milli Kütüphane.No: 06 Mil Yz A 4633/9; Hikâye-i Temîmdâr. Milli Kütüphane.No: 06 Mil Yz A
8192; Hikâye-i Temîmdâr. Milli Kütüphane. No: 06 Mil Yz A 9117; Hikâye-i Temîmdâr. Milli Kütüphane.No: Milli Kütüphane
06 Mil Yz A 9148; Hikâye-i Temîmdâr. Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi Koleksiyonu. No: 01693; Hikâye-i
Temîmdâr. Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Bağışlar Koleksiyonu. No: 02560; Hikâye-i Temîmdâr. Süleymaniye Kütüphanesi
Kemankeş Koleksiyonu. No: 00541/002; Hikâye-i Temîmdâr. Süleymaniye Kütüphanesi Nūr-ı Osmaniye Koleksiyonu. No:
04937/05; Hikâye-i Temîmdâr. Topkapı Sarayı Müze Kütüphanesi. No: Hazine 1155.
9
Manzum olarak kaleme alınan Temîmü’d-Dârî hikâyelerinin hiçbirisinde vezin hassasiyeti gözetilmemiştir.
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Müttaķįlerden hem yinebir ulı
İsĥāķ ibn-i İbrahįm ol velį (S: 4a)

Topkapı nüshasında ise râvinin İbrahįm ibn-i SaǾįd-i Basrį olduğu ifade edilmektedir.
Şerĥ-i ĥālin nažm getürdim temįz
İdeyim yārį ķılursa ol Ǿazįz
Rāvįdir iş bu söze bir pāk dil
İbrahįm ibn-i SaǾįd-i Basrį bil (T: 2a)
Avrupa nüshasında ise bir isim daha zikredilir;
Müttaķįlerden yine hem bir velį
İsĥaķ ibni İbrāhįm Muśalį (A: 2a)
Yukarıda Temîm’in hayatıyla ilgili bölümde tarihî kaynaklar ışığında verilen bilgilerde onun iki evlilik yaptığı
bunlardan birisinin Nevfel İbn Hâris ibn Abdilmuttalib’in kızı diğerinin ise Hz. Ebubekir’in kız kardeşi olduğu
bilgisine yer verilmişti.

10

Temîmü’d-Dârî kıssalarında ise Temîm’in eşinin onun amcasının kızı olduğu, onunla

küçük yaşlarda evlendiği bilgisine yer verilmiştir.
CumǾa gicesi olmaġla geceyi iĥya eylemege başa ħātūn ŧaşra çıķdı gördi ĥavlıda bu mekruh śuratlu kişi ŧurur
gövdesi ķıllı ŧırnaķları uzun ve saçı, śaķalı ķarışıķ çaġırdı bir heybet ile ħātun işitdi ķorķdu eǾūźibillah didi ne
kişisin didi erin Temîm’im ve Ǿammiň oġlıyım ve oġlancıķlarıň atasıyım ħātūn eyitdi ne Ǿacib aĥval erim
gidenden beri yedi yıl oldı ħaberi bilinmedi şimdiki ĥalde ah ĥelāl getürdüm bir cinnį gelmiş er benim der.
Temim bu sözi işitdi ġamgįn olup Ǿažįm anda içdigi seniň ĥelāliň ve Ǿammiň oġlı Temîm Dārım avrat eyitdi Ne
söylersin benüm erüm gökcek muĥteşem idi sen bir dev śuratlusun beni korķutma var git işeň Temîm eyitdi Sen
filānıň ķızısın ķardeşleriñ Ĥażret-i Resūl śallallāhu Ǿaleyhi vesellem öñünde şehįd oldılar. (AK: 1 b-2a)
Hikâyenin tüm nüshalarında eşi ile yedi yıl aradan sonra karşılaştıkları zaman eşine “ammim kızı” ifadesi ile
seslendiği görülür.
ǾAvrat anı gördi Bismillah dedi
Cin iseñ eǾūźubillah dedi

Ol kişi çün Ǿavratı baķar görür
Ĥayad ortasında çün ānı görür
10

Bk. Yeşil, a.g.e., s.99.
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Ķāŧı ķorķdı heybet düşdi cānına
Ķorķısından varımadı yanına

Çün Temįmdār anı gördi ne imiş
Ĥayad altında durub ķalakalur imiş

Ol dem ider aña cinnį degülüm
İllā bir vāķıǾā düşmiş ķulum

Ben Temįm beni cinnį śanmaġıl
Gel berü ben Temįmdār’em benden ķaçmagıl

Ĥelālimsin hem daħi Ǿammim ķızı
Saña taĥķįk iderem iş bu sözi

(İÜ: 3b- 4a)

Diğer nüshalarda da benzer ifadelere yer verilmiş ve Temîm’in eşinin amcasının kızı olduğu belirtilmiştir.

11

Tarihî kaynaklarla kıssalarda geçen bilgiler karşılaştırıldığında Temîm’in çocuklarının olup olmadığı ya da varsa
da sadece bir kızının olduğu bilgisine yer verilmiştir. Fakat Temîm kıssalarında onun erkek çocuklarının olduğu
bilgisi yer almaktadır. Temîm’in eşi, yedi yıl Temîm’i bekledikten sonra çocuklarının artık perişan halde
olduklarını ve halifeye evlenmek istediğini bildirir. Temîm’in dilinden ise yedi yıl aradan sonra eşiyle
karşılaştıklarında eşine, kendisinin Temîm olduğunu ve oğullarının da babası olduğunu dile getirir.
Didi Ǿavrat yā ħalįfe nideyin
Yedi yıl oldu nice śabr edeyin

Gitdi śabrım ķalmadı hem fermānım
Derd ile yanarım görünmez dermānım

Uşaķ oġlanum ögüş vaķtim faķįr
Yavlaķ oldum ħalķ arasında faķįr(M17184: 79b)

11

Süleymaniye: 13a- 13b, Topkapı: 4b, Avrupa: 4b.
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Belediye nüshasında ise eşine, amcasının oğlu olduğunu ve oğlanlarının babası olduğunu ifade
eder.“gövdesi ķıllı ŧırnaķları uzun ve saçı, śaķalı ķarışıķ. çaġırdı bir heybet ile ħātun işitdi ķorķdu

eǾūźibillah didi ne kişisin didi erin Temim’im ve Ǿammiň oġlıyım ve oġlancıķlarıň atasıyım.” (Belediye:
1b-2a) Temîm’in cinler tarafından kaçırılma hadisesi de tarihî kaynaklar tarafından aklen mantıklı bir
durum olmadığı yönündedir. Oysa Temîmü’d-Dârî kıssalarının tamamı bu rivâyetler üzerine kuruludur.
Tahlil bölümünde bu rivayetler ayrıntılı tetkik edileceğinden burada sadece bir örnekle yetinilecektir.
Temîmdâr hikâyesine göre, Temîm cinler âleminden döndükten sonra eşi onunTemîm olduğuna
inanamaz ve beraber Hz.Ömer’in yanına giderler. Temîm, kendisini Hz.Ömer ve sahabeye tanıtıp
başından geçenleri anlatınca, Hz.Ömer ve Hz.Ali Temîm’in anlatıklarının doğru olduğunu,
Hz.Peygamber’in vefatından önce insanoğlundan bir kimsenin cinler âlemine gideceğini ve eşinin başka
birisiyle evlendiği gece geri döneceğini haber verdiğini ifade ederler.
Döndi ǾÖmer Temįme eydür ey yār
Nedir aduñ vir baña doġrı ħaber

Dedi aña ben Temįm Dārį’yem
Ben Muĥammed Muśŧafā’nıñ śāĥabi hem yāriyem

ǾAvratı boşamadım ben ey aħı
Ol dem śatmadan kimseye ben daħı

Nice dürlü vākıǾalar görmişem
Uşta şimdi śaġ selāmet evime gelmişem

ǾÖmer eydür śaddaķ ey tācü’r-ricāl
Ĥāşā kim seniñ sözüñ ola muĥāl

Muśŧafā daħı ħaber virmişdürür
Her ne kim ġurbette bu görmüşdürür
İ
bni ǾAbbas rivāyet eyler bunı
Ol zamanda içerü girdi ǾAli
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Śaĥābeler cümle urudurdılar
Geçüp ǾÖmer ķatına oturdılar

Şol dem ǾÖmer ǾAli’ye şerĥ eyledi
Bunlarıñ vaśf-ı ĥāliñ söyledi

ǾAli eydür Muśŧafā iş bu sözi
Dimiş idi gitmeden iş bu sözi

İş bu zamān maħluķundan bir kişi
Git didiǾacāyib ola işi

Nice müddet ġāyıb ola gelmeye
Ķanda gittigüni kimse bilmeye

Ol gece kim Ǿavratı ere vara
Ol gice içinde kendüsi gele

ǾAli eydür yā Temįm ħoş geldüñüz
Ġurbeti yaġşı temāşā ķıldıñuz

(İÜ: 6a-b)

4. Türk Edebiyatında Temîmü’d-Dârî Hikâyesi’nin Yeri ve Önemi
Türk edebiyatı tarihinde yazıdan önce halk arasında şifâhî bir edebiyat varlığını sürdürmüştür. İslamiyetten önce
kam, baksı ve ozan gibi adlarla anılan kimseler kopuz eşliğinde şiirler okuyup, hikâye ve destanlar anlattığı
bilinmektedir. Türkler İslâmiyeti kabul ettikten sonra Arap ve Farsların müşterek ürünleri olan bir edebiyatı
oluşturmaya başladılar. Her sahada kendi ananelerine ne kadar bağlı olurlarsa olsunlar zamanla yeni edebî
ürünlerini Arap ve Fars edebiyatlarının tesiri altında vermeye mecbur kaldılar. Özellikle Karahanlı dönemi
ürünlerinden Kutadgu Bilig’e bakıldığında eski halk edebiyatı ananesinden millî unsurların ve Fars şiirinden
geçen yabancı unsurların varlığı İslâmî-iran tesirinin varlığını açıkça göstermektedir. Bu tesirler, özellikle XIII.
yüzyılda Anadolu Selçuklularında ve devamı olan Osmanlılarda artarak devam etmiştir. Özellikle XIII.-XIV.
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Yüzyıllarda Orta Asya’dan Anadolu’ya göçler olmakta, gelen bu halkın özellikle sosyal değerler ve dinî konularda
eğitilmesi gerekmekteydi. Bunun için de hem okuma yazması olmayan yerli halkı hem de göçler vasıtasıyla
Anadolu’ya gelen bu halk yığınlarını yetiştirmek için kıraat meclisleri oluşturulmaya başlamışlardır. “Kıraat
meclisleri, başka bir deyişle okuma toplantıları, kişilerin eğlenmek için tesadüfen bir mekânda bulunmasıyla
oluşan insan kalabalığı değil, bilakis okunan bir kitabı dinlemek üzere bilinçli olarak bir araya gelen fertlerin
oluşturduğu meclislerdir” (Öztürk, 2007). Bu meclislerde yazılı kültür ile sözlü kültür mecz olmuş, buralarda
okunan kitaplar öncelikle iman, ahlak, ibadet gibi konuları ele alırken zamanla çeşitli menkıbe ve kıssalara da
yer verilmeye başlanmıştır. Konuyla ilgili bir çalışma yapan Zehra Öztürk, “Osmanlı Döneminde Kıraat
Meclislerinde Okunan Halk Kitapları” başlıklı makalesinde, meclislerde okunan kitaplar arasında özellikle “Halka
yüksek sesle okunmak için yazılmış kitaplar” bölümünde şu bilgileri vermektedir:
“Dinleme kültürü ve geleneğine sahip olan, topluma yüksek sesle okunmak (kıraat edilmek)
için yazılmış olan kitaplar. Bu eserler dinî-tasavvufî hikâyelerden bilgi ve öğüt verici kitaplara, macera
kitaplarından aşk ve kahramanlık destanlarına kadar geniş ve farklı konuları içermektedir. Fakat
aralarında bazı ortak noktalar vardır. Okuma toplantıları için yazılmış–elimizde bulunan-en eski
kitaplara bakacak olursak bunların XIII.-XIV. yüzyıllardan kalma elyazması kitaplar olduklarını görürüz.
Bu kitaplarda anlatım çok sade ve yalındır. Edebî sanatlara ve söz oyunlarına fazlaca yer verilmez. Kolay
anlaşılır olmak çok önemlidir. Şekil genellikle nazımdır. Çünkü manzum eserlerdeki kafiye ve vezin
akılda kalıcılığı ve ezberlemeyi kolaylaştırır. Fakat eserlerde vezin ve kafiye bozuklukları olabilir, buna
önem verilmez. Kitap nesir halinde yazılmışsa içinde kafiyeye benzer ses ve hece tekrarları bulunur
veya önemli cümle ve kelime grupları ara ara tekrarlanır” (Öztürk, 2007).
Şüphesiz Temîmü’d-Dârî hikâyelerinin de yukarıda özellikleri verilen kıraat kitapları ile benzerlik arzettiği açıktır.
Bu hikâyelerin tüm nüshaları incelendiğinde dilinin oldukça açık ve sadeliği, daha ziyade manzum olarak kaleme
alınmış olması, yer yer tüm nüshalarda vezin ve kafiye bozukluklarına rastlanması ve hikâyelerin içerisinde de
yazılış hikmetinin insanların ibret almalarına vesile olunması

12

gibi hususlar bu hikâyelerin bahsi geçen kıraat

meclislerinde okutulan eserler arasında olduğu kanaatini daha da güçlendirmektedir.
Ayrıca Temîmü’d-Dârî hikâyelerinin, yurt içi ve yurt dışındaki yazma nüshaların fazlalığı, özellikle XIX. yüzyılda
taşbaskı Temîmdâri hikâyelerinin varlığı ve günümüzde yaşı doksanı aşmış ve çocukluğunda kıraat meclislerinde
bulunmuş kimselerle yapılan görüşmeler, Temîmdarî hikâyelerinin son asra kadar Anadolunun en ücra köylerine
ulaştığını ve büyük halk kitleleri tarafından okunduğunu açıkça göstermektedir.
Anadolu halkı İslamiyeti daha ziyade kusas adı verilen ya da meddah denilen gezici vaizlerden öğrendiğinden bu
kişilerin anlattığı şeyler bazen bir din gibi algılanmıştır. Temîmü’d-Dârî hikâyelerine bakıldığında toplum hayatını
düzenleyen temel kurallardan, dinî ve ahlâkî değerlerimize kadar pek çok şeyin ele alındığı görülür. Özellikle
cinlerden korunmanın yolları, kırık bardaktan su içmenin zararları, ev süpürünce çöpleri evde tutmanın verdiği
12 fasiĥ dil ile eyitdi ey medeni ġöñliñi ħoş dut Ĥaķ subĥanehu ve taǾāla seni yarlıġadı ve ħalķa (13) Ǿibret eyledi ĥikāyetini
işidenler Ǿibret ve naśįĥat alalar (Belediye: 4b)
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sıkıntılar, olgunlaşmamış meyveyi ağacından koparmanın yanlışlığı, ekinlerin üzerinden geçmenin yanlışlığı, bir
misafirliğe gidildiği zaman o evin hanımına kötü bir niyetle bakmanın vereceği zararları, gece dışarı çıkıldığı
zaman besmele ile çıkmanın önemi gibi konular ele alınmış ve bu vesile ile geniş halk kitleleri çeşitli konularda
eğitilmiştir.
Muśŧafā bize vaśiyyet eyledi
CumǾa gecesi ġuśl ile yatuñ didi

Her kim ĥelāline yaķınlıķ ide
Yatmasun ol gine illā ġusl ile

Didigümüz ġusl ile oldur yanı
Tāzekarlıķ eylesün ol dem anı

İllā ġusl vācib oldı bilesin
Cehd edüben daħı ġusl ķılasın

Yatmasun şeyŧan anuñ yanına
Dirülürler ĥarb ururlar cānına

Bir vaśiyyet daħı budur bize
Ŧaşra yatan kişi bir çizgi çize

Okuya bir iki āyet-i Ķurǿānı
Ĥaķ TeǾālā maĥfuz eyleye anı

Hem anı melāikler bekleye
Gelürlerse hem cinlerden śaķlaya
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Bir daħı śınıķ bardaķ ile içmasün kişi
Zįrā şeyŧānıñ olur yoldaşı

Ol śınıķ bardaķdan cinnįler içer
Mü’min olan ol yavuz işden ķaçar (İÜ: 6b)
Türk destan ve hikâylerinin önemli özelliklerinden birisi de şüphesiz birleştirici bir özelliğe sahip olmalarıdır.
Örneğin “Saltuknâmede birleştirici unsur İslâmiyettir. Bu sebeple İslâmî inanışlara uymayan bazı eski Türk
gelenek ve görenekleri bu eserde yerilmektedir.”

13

Temîmü’d-Dârî hikâyelerinde de gurur ve kibirden uzak

durmanın gerekliliği, karşılaşılan sıkıntılara karşı sabretmenin mükâfatı, sık sık Kur’an okuyup Hz.Peygambere
salât ü selam getirmenin faziletleri hikâyenin bütününe serpiştirilmiş önemli telkinlerden sadece birkaçıdır.
Bir kişi ŧarlıġa düşer śabr ide
Allāh anun müşkilini ĥal ide

Śabr ile irür irenler devlete
Mansıba u māla mülke niǾmete

Śabr ideniñ müşkil işleri biter
Śabr ile her kişi maķśūda yiter

Śabır iden ķullarını sever Śabūr
Śabr idenüñ ola menzil-gāhı nūr

Bu daħı kim meskeneti iħtiyār
Ķılursa devlet ola aña yār

ǾAceb tekebbürlük idenler ola źelįl
Öldürür ķahr ider anları Celįl

13

Kemal Yüce, “Saltuk-nâme’nin Türk Kültür Tarihi Bakımından Önemi”;, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Belleten 1992, TDK.
,Ankara 1995, s.61-66.
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Sen tekebbürlügü göñlünden götür
Muśŧāfā’ya çoķ śalavātlar getür

Cümlemiziñ aślı ŧopraķdan śudan
Sen bu tekebbürlük eylemek neden

ǾUcb ideniñ delįli şeyŧan olur
Aña uyanın işi ŧuġyān olur

Şerr-i şeyŧāndan emįn olsun yara
Śalavāt vire kişi peyġambere

Yaraşur pes Ħālıķa ĥamd u ŝenā
Ne dilerse olısar öñden śoña

Cümlesin ol muśavver eyledi
Ādemįler yoġ iken var eyledi

Ĥaķķ’a şükr kim bizi var eyledi
Ŧopraķ iken ĥoş münevver eyledi

Hem daħı luŧfında sever bizi
Uçmaġ içre daħı ķoyısar bizi

Şol günahlarımuza ķalmayasız
Maĥşer gününde utandırmayasız

(İÜ: 33b- 34a)

5. Temîmü’d-Dârî Hikâyelerinde Dil ve Üslup
Temîmü’d-Dârî hikâyeleri kıraat meclislerinde okunmak için yazılmış eserler olduğundan, bu amaçla yazılan
hikâyelerin üslup özelliklerini taşımaktadır. Bu tür eserlerin amacı halkı eğitmek, bilgilendirmek ve
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bilinçlendirmek olduğundan dil oldukça sade ve yalındır. Öyle ki manzum metinlerde vezin ve kafiye hassasiyeti
bile gözetilmemiştir. Bu yönüyle Temîmü’d-Dârî hikâyeleri bünyesinde bir taraftan halk hikâyelerinin
özelliklerini taşırken diğer taraftan da klâsik hikâyelerimizin özelliklerini barındırmaktadır. Klasik halk hikâyeleri
genellikle “râviyân-ı ahbâr ve nâkilân-ı âsâr” gibi belli kalıplarla başlamaktadır. Bazı kalıplar sözlü gelenekten
kitaplara, bazıları ise kitaplardan sözlü geleneklere geçmiştir (Güleç, 2011: 54). Temîmü’d-Dârî hikâyeleri ise
klâsik hikâye anlayışına daha uygun olarak besmele, hamdele ve salvele ile başlamaktadır.
Evvel anı idelüm kim ol bize
Rızķı ķısmet eyledi ķamumıza

Virdi bize Miĥammedi Ĥaķ Resūl
Anun ile dįnimiz oldı uśūl

Ol gelicek dinimiz oldı Ǿıyān
Doġrı yolı Ķur’ān eyledi beyān

Allāh anı dünyāya viripdi
Raĥmeten li’l-Ǿālemįn sensin didi (İÜ: 1 b)

Süleymaniye nüshası ise besmele ile başlar.
Bismillāhi’r-raĥmāni’r-raĥįm
Evvel anı idelüm kim ol bize
Rızķ maķsūm eyledi ķamumıza

Viripdi bize Muĥammedi Rasūl
Anıñla dįnimüz oldı uśūl14
Daha sonra ise anlatıcı kişi hikâyenin başlayacağını şu şekilde haber verir:
Bir ĥikāyet ideyim imdi yara
Sen śalavat viresin peygambere

14

(S: 3b)

Metinde bu beyitin baş kısımları silinmiştir.
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Halk hikâyelerine benzerlik arz eden yönlerinden biri ise Temîmü’d-Dârî hikâyelerinin bazı nüshalarında hikâyeyi
rivâyet eden kişiden de bahsedilmesidir. Halk hikâyelerinde bu durum hikâyenin başında ifade edilirken
Temîmü’d-Dârî hikâyelerinin metinlerinde ise genellikle üçüncü ya da dördüncü varaklarda dile getirilir.
Rivāyet eyler anı bir pāk-dil
İbrahįm ibn-i SaǾįd-i Basrį bil

Müttaķįlerden hem yine bir ulı
İsĥāķ ibn-i İbrahįm ol velį (S: 4b)
Hikâye, bir yazar anlatıcı ile başlar ve yazar, yer yer hikâyeye müdahalelerde bulunur ancak hikâyenin asıl kısmı
kahraman anlatıcı tarafından oluşturulmaktadır. Temîm, cinler tarafından kaçırıldıktan yedi yıl sonra geri döner
ve eşinin başka biriyle evlendiğini görür. Daha sonra, Temîm, eşi ve eşinin yeni evlendiği ensardan bir şahıs ile
birlikte halife Hz. Ömer’in yanına giderler. Burada Temîm’e başından geçenler sorulur. Temîm ise başından
geçenleri anlatmaya başlar. Böylece hikâyenin asıl kısmı oluşturulmaya başlanmış olur.
Döndi eydür Temįme ħoş geldün
Ġurbeti yaħşı temāşā ķılduñ

Seferinde ne göründi gözüñe
Söylegil ķulaķ uralım sözüñe

Kim seniñ ķıśśānǾacep ķıśśadur
İǾtibār ehli anı Ǿibret görür

Temįm eydür işit ey şįr-i Ĥudā
Görmez olur gözler inicek ķażā (B: 8b)

Temîmü’d-Dârî hikâyeleri akıcı ve sade bir Türkçe ile yazılmış olmasına rağmen bu hikâye Arap kaynaklı hikâye
olduğundan kullanılan isim ve sıfatlar Arapçadan alınmış isim ve sıfatlardır. Ömer, Osman, Ebubekir, Ali, Hasan,
Hüseyin, Amr, Eflah gibi isimlerde ve özellikle “Yâ emîre’l-mü’minîn, yâ Ganî, yâ Kerîm” gibi hitaplarda
Arapçanın bu husûsiyetleri gözönünde bulundurulmuştur.
Manzum ve mensur hikâyelerdeki diyaloglar ile hem konuşma dilinin tâbiîliğini ve canlılığını yansıtmak hem de
karşılıklı konuşmalar sayesinde karakter ya da tiplerin düşüncelerini okuyucuya ve dinleyiciye aktarmak
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hedeflenmektedir. Temîmdârî hikâyelerinde de karşılıklı konuşmalar hikâyenin üslubuna etki eden önemli
unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

- Temįm’im ve Ǿammiñ oġlıyım ve oġlancıķlarıñ (2) atasıyım Ħātūn eyitdi ne Ǿaceb aĥval erim
gidenden beri yedi yıl (3) oldı ħaberi bilinmedi şimdiki ĥalde eve ĥelāl getürdüm bir cinnį(4) gelmiş er
benim dir Temįm bu sözi işitdi ġamgįn olup Ǿažįm(5) and içdi ki seniñ ĥelāliñ ve Ǿammiñ oġlı Temįm
Dārım avrat eyitdi (6) ne söylersin benüm erüm bir gökcek muĥteşem idi sen bir div śuratlu (7) sun beni
korķutma var git işine Temįm eyitdi sen filānıñ ķızısın (8) ķardeşleriñ Ĥażret-i Resūl śallallāhu Ǿaleyhi
vesellem öñünde şehįd (9) oldılar ǾAvrat eyitdi fāriġ ol ecinnįlerden bunuñ gibi iş bilmek (10)’ aceb
değildir. (Belediye: 2 a)
Manzum nüshalarda geçen diyaloglardan sadece birisine aşağıdaki beyitler örnek verilebilir;

Döndi yine yüzüme sulŧan baķar
Revān aġlar gözünüñ yaşı aķar

Sulŧan eydür bana ey cānımuñ cānı
Keşki görmeyeydi gözlerüm seni

Hem yaranları Ebubekir ǾÖmer
ǾOŝman ǾAlį her ne kim aśĥabı var

Selāmumu bulara degüresin
Her ķaçan kim yüzlerüni göresin

Ben didim kim başum üstüne
Selāmuñ senüñ bulara degürem

Yine döndi eydür ey sevdüg eşüm
Senüñ ile vardur daħı bir işüm

Bu kāfir cinnįsidür seni buña
Veriserem ziyan idiser saña

(B: 18 b- 9a)
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Temîmdârî hikâyelerinin dil ve üslup özelliklerinden birisi de arkaik olarak kabul edilen kelimelerin
kullanılmasıdır. Hikâyede “od, tamu, ayruk, kerkes, toynaġ, ebsem oturmak, oķımak, göyñek, eyit, tuş ol-,
kakımak, tapuñuz, uş, guśśa, renc, yavlaķ ol-, ıssı, ibrık…” gibi arkaik kelimeler sıklıkla kullanılır.
Ĥaķ teǾāla oda yandırsun seni
Nitekim sözde aġuladuñ beni

(B: 6a)

ŦaǾāmı yidüñ içdüñ mi śudan
Āzād olur anda canun ŧamudan

(İÜ: 29a)

Öndi yılan benüm ile söyledi
Baña ķaķıdı Ǿitāb eyledi (S: 102b)
Temîmdârî hikâyesi şahıs, mekân ve olay örgüsü bakımından İslam kültürüne dair unsurlar
barındırdığından Arapça ayet, hadis ve dualara da yer verilmiş, bu da hikâyenin üslubunu etkilemiştir. Belediye
Yazmaları Atatürk Kitaplığından temin etmiş olduğumuz mensur nüshada ayet-i kerimelere ve dualara yer
verilmiştir. İnnelleźįne lā yercūne liķāenā (4) ve rađū bi’l-ĥayāti’d-dünyā veŧme’ennu bihā velleźįnehüm Ǿan

āyātina (5) ġāfilūn” (Belediye: 3b)
Temîm, Müslüman cinlerin arasında bir süre yaşadıktan sonra memleketine gitmek ister ve cinlerin meliki
Temîm’i kötülüklerden koruması ve kâfir cinninin şerrinden emin olabilmesi için bir dua öğretir.
“Subĥanekallāhumme ve biĥamdik (17) subĥāneke bimā sebbaĥake bihi semavātike ve āridike

subĥanekallāhumme bimā (18) sebbeĥeke bihi’l-bihāri ve’l-ĥaytān Subĥanekallāhumme bimā
sebbaĥake bihi’l-Ǿālemūn min ħalķike bimen kāne bihi şey’in min niǾmetike vemā min şey’in illā
yüsebbiĥu biĥamdike (2) velā kin lā yefķahūne tesbįĥahum innehu kāñe ĥalįmen ġafūra Yā kerįm u yā
raĥįm (AK: 4a-b)
Hikâyelerde karakterlerin, olayların, nesnelerin, mekânın, okuyucuya sunumu söz konusudur. Temîmdârî
hikâyesinde de bu sunum, bazen anlatılan şeyin cinsine göre; kişi tasvirleri, cin tasvirleri, mekân tasvirleri, tabiat
tasvirleri, olağanüstü yaratık tasvirleri vb. şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bu yapılırken de bazen olay örgüsü
durdurulur ve uzun uzun bir cin tasvir edilir, bazen de olaylar arasında tasvirlere gidilir. Hikâyede bir cennet
tasviri şu şekilde yapılmaktadır:

içerü girdüm vaśfa gelmez nesneler gördüm altundan ve gümüşden yapılmış (6) ķaśırlar ķapularında
sündüs ve istebraķdan perdeler aśılmış bir perde gördüm (7) içerü girdüm bir büyük ögürdüm içinde
başsuz gövdeler ve gövdesiz başlar (8) ķana bulaşup yaturlar kimi ķoca ve kimi yigitler ileri yüridüm
tāze ķızlar (9) ve oġlanlar ķarşu ķarşu taħtlar üzerinde oturup söyleşirler libasları (10) sündüsden ve
ırmaķlar gördüm aķar kenarında māideler dürlü dürlü (10) niǾmetler ve çoķ vaķt idi ŧaǾam yememişdim
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oturdum yedim nāgah (11) gözüm bir dehlize doķundu içinde bir ilan var gördüm alnında yazılmış (12)
Lā ilāhe illallāh Muĥammed Rasūlullāh andan ķorķdum ŧaşra çıķdum (Belediye: 8a)
İstanbul nüshasında ise Temîm, kendisini kaçıran cini ve içerisinde bulunduğu mekânı şu şekilde tasvir etmektedir.
Bunuñ ile yaķın oldum bir gice
Gör ki netdi benim ile ol ħoca

İbriķ aldım elüme ŧurdum uri
Ĥāyada çıķdım ki ġusl idem arı

Ķarañuluķ idi ol dem gökyüzi
Duman idi görmez idi göz gözi

Hem yaġardı yaġmur aķardı sel
Yıldurum şaķırdı hem eserdi yel

Gürler idi gök hem ditredi yir
İşidüñ şimdi benüm ĥālümi dir

Tañrı’nıñ heybetinden ķorķdı canum
Ditremeg dutdı cümle endāmum

Sen bülürisin kim ey Tañrının arślanı
Bahādırlıġla ögerler seni

Ķatı ķorķdum yā İmām ķıldım śaķar
Döndüm evimden yaña ķıldım nažar

Ol giceniñ heybetinden ŧaġlanur
Cigerim aġzum dilüm baġlanur
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Çaġırup didim ey benüm Ǿammim ķızı
Ev içinde eksik eyleme sözi

Benim ile luŧf-ı kerem eylegil
Ev içinde baña ķarşu söylegil

İçeriden bir kelaci söyledi
Güle güle yaǾni göñgül eyledi

Ey o issiler anı dutuñ didi
Śanmañuz kim sözi tamām söyledi

Ķorķı ile dört yaña gözüm bakar
Bir duvardan görürüm yalın çıķar

Ķamaşır gözlerüm göricek anı
Daħı beter ditremek dutdı beni

Çıķar ol yalıñ içinden bir kişi
Ķapķara yüzi hem śaru dişi

Başı büyük boyu bir çınar gibi
Gözi yaşı dökülür pıñar gibi

Nefesinden śanasıñ dütün çıķar
İt ölisi gibi ol melǾun ķoķar
İki gözi yıldırım gibi şaķır
Zişt-i melǾūn ĥalķ arasında çıķar
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Çünki anıñ yüzine baķar cāñum
Aġzımıñ içinde baġlanur sözüm

(İÜ: 7b- 8a)

Hikâyede dikkat çeken üslup özelliklerinden birisi de şüphesiz çeşitli deyimlere yer verilmiş olmasıdır. “Günahı
boyna yazılmak, iyilik yapan iyilik bulur, balını yağını zehir etmek, göz gözü görmemek” gibi halk arasında
kullanılagelen deyimler bunlardan birkaçıdır.
Vebālidir kim yazılur boynuna
Giriserdür yarın cehennem odına (İÜ: 32a)

Ħayr idenler ħayr ile iĥsān bulur
Şer idenler ŧamuda ebed ķalur

(B: 10a)

Her kim ķadem baśar anı ķahr ider
Ballarını yaġlarını źehr ider

(S: 2b)

SONUÇ
İslamiyet’ten önce Baksı ya da Bahşı adı verilen kimseler tarafından destan anlatıcıları halkın ruh dünyasına
hitap eden kimselerdir. Türkler İslamiyetten sonra da bu geleneklerini devam ettirmiş, “Kussa, Meddah, Ozan”
adı verilen gezici vaizler tarafından halkı bilgilendirme, bilinçlendirme ve eğitme görevini üstlenmişlerdir.
Selçuklulardan beri Anadoluda oluşturulan Kıraat Meclisler’i ile bu meclislerde okunmak için çeşitli kitaplar
kaleme alınmıştır. Temîmü’d-Dârî kıssaları/hikâyeleri de bu kitaplar arasında zikredilebilecek türlerdendir.
Temîmü’d-Dârî hikâyeleri, Anadolu’nun pek çok yerine ulaşmış, geniş halk kitleleri tarafından okunmuş,
misafirlik âdâbı, sosyal yaşamda uyulması gereken kurallar, cinlerden korunmanın yolları gibi hususlarda halk
inanç ve kültürünün zenginleşmesine önemli katkılar sağlamıştır.
Çalışmada daha önce klâsik Türk hikâyelerinin tasnifi ile ilgili yapılan çalışmalarda biri dışında adı dahi
zikredilmeyen Temîmü’d-Dâri kıssaları/hikâyelerinin ulaşılabilinen tüm nüshaları tedkik edilmiş ve bu
nüshalardan hareketle Temîmü’d-Dâri hikâyeleri tanıtılmaya çalışılmıştır. Hikâye kahramanının tarihî bir
kişiliğinin de olması münasebetiyle Temîm, menkıbevî ve tarihî kişiliği açısından mukayese edilmiştir.
Olağanüstü ve fantastik unsurlarla kurgulanmış olan Temîmü’d-Dârî hikâyeleri, içerisinde oldukça zengin bir söz
varlığı; dinî, edebî, ahlâkî pek çok unsur barındırmaktadır.
Temîmü’d-Dârî hikâyelerinin yazılmasının asıl sebebi halkı eğitmek, bilgilendirmek ve bilinçlendirmek
olduğundan dili oldukça sade ve yalındır. Öyle ki manzum metinlerde vezin ve kafiye hassasiyeti bile
gözetilmemiştir. Bu yönüyle Temîmü’d-Dârî hikâyeleri bünyesinde bir taraftan halk hikâyelerinin özelliklerini
taşırken diğer taraftan da klâsik hikâyelerimizin özelliklerini barındırmaktadır.
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İçerisinde semantik, halk bilimi gibi disiplinler arası çalışmalar için de önemli malzemeler barındıran bu
hikâyelerin farklı disiplinler tarafından ele alınması fayda sağlayacaktır.
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