Türkmen, M. (2020). Klasik Osmanlı Türkçesine ait bir eser “Es-Selsebîl Fî Evṣâfi’n-Nîl-İ Mübâreke”.
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 9(3), 1002-1017.

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 9/3 2020 s. 1002-1017, TÜRKİYE
Araştırma Makalesi

KLASİK OSMANLI TÜRKÇESİNE AİT BİR ESER “ES-SELSEBÎL FÎ EVṢÂFİ’N-NÎL-İ
MÜBÂREKE”
Mehmet TÜRKMEN
Geliş Tarihi: Ocak, 2020

Kabul Tarihi: Haziran, 2020
Öz

Tarih boyunca insanların duygularını, düşüncelerini, dünyayı
algılayışlarını yansıtan halk hikâyeleri, Türk halk edebiyatının önemli
unsurlarındandır. Yazarları genellikle bilinmeyen, sözlü geleneği ve kültürü
temsil ederek günümüze kadar devam ettirmekte olan halk hikâyeleri,
Türklerin yaşadıkları coğrafyalarda diğer edebî türlerden ayrı bir yere
sahiptir. Bu hikâyelerin konuları bakımından asıl kaynaklarını Türk halk
kültürü teşkil etmektedir. Bunun yanında Arap, İran ve Hint kültürleri gibi
diğer kültürlerin ürünleri de halk hikâyelerimize kaynaklık etmiştir. Söz
konusu bu kültürlerde yaygın olan hikâyelerin konuları Türk yazarları
tarafından ele alınıp yeniden işlenerek ortaya birçok eser konmuştur. Bu
çalışmada tanıtacağımız eser de konu bakımından yabancı kültür ürünü olan
eserlerden biridir.
Telif tarihi belli olmayan, ancak yazım ve ses özelliklerine bakıldığında
XVI. yüzyıl Klasik Osmanlı Türkçesine ait olduğunu düşündüğümüz “esSelsebîl fî Evsâfi’n-Nîl-i Mübâreke” küçük bir halk hikâyesi kitabıdır.
Mensur olan bu eserde Hâyid ibni Şâlûm’un Nil nehrinin kaynağına ulaşmak
için çıktığı uzun yolculuk sırasında yaşadığı olağanüstü olay ve maceralar
anlatılmaktadır. Eser, dinî özelliklere sahip olup sabır ve kararlılık gibi
konularda halk için eğitici olması hedeflenerek sade ve yalın bir dille kaleme
alınmıştır.
Bu çalışmada yazarı bilinmeyen “es-Selsebîl fî Evsâfi’n-Nîl-i Mübâreke”
adlı eserin fiziksel özellikleri, konusu, kaynağı, dili, imlâ ve ses özellikleri
genel hatlarıyla değerlendirildikten sonra metnin çeviriyazıya aktarımı
yapılarak tanıtılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Klasik Osmanlı Türkçesi, halk edebiyatı, halk
hikâyesi, Nil nehri.
A LITERARY WORK OF CLASSICAL OTTOMAN TURKISH “ESSELSEBÎL FÎ EVṢÂFİ’N-NÎL-İ MÜBÂREKE”
Abstract
Throughout history, folk tales reflect people's feelings, thoughts, and
world perceptions, because of that they are an important element of Turkish
folk literature. The folk tales, whose writers are generally unknown, which
continue to represent oral tradition and culture, have a special place in Turkic
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lands. Turkish folk culture is the main source of these stories. Besides, the
products of other cultures such as Arab, Iran and Indian cultures have been
the source of our folk tales. The subjects of the stories that are common in
these cultures are handled by Turkish authors and many works have been
made. The work we will introduce in this study is one of the works of foreign
culture.
“es-Selsebîl fî Evsâfi’n-Nîl-i Mübâreke” is a work which we think it
belongs to 16th century Classical Ottoman Turkish, because of its phonetical
and orthographical attributes, and is a small folk story book. The events and
adventures of Hâyid ibni Shâlûm during his long journey to reach the source
of the Nile are described. The work has been written in a simple and lean
language and has religious characteristics with the aim of teaching patience
and determination to the people.
In this study, the physical features, subject, source, language, spelling and
sound features of the work named "es-Selsebîl fî Evsâfi’n-Nîl-i Mübâreke"
was introduced and evaluated, then its text transcribed at the end.
Keywords: Classical Ottoman Turkish, folk literature, folk tales, Nile
river.

Giriş
Sözlük tanımlarında gerçek veya tasarlanmış olayları sözlü veya yazılı olarak anlatma,
olmuş bir hadiseyi nakletme, bir vaka ve sergüzeşti sırasıyla anlatma, roman, kıssa, öykü ve
masal anlamına gelen hikâye (TS 2005, s. 891; Devellioğlu, 2008, s. 369; Sami, 2015, s. 464),
insanlık tarihi kadar eskidir. Bu edebî türün diğer kültürlerde olduğu gibi bizim kültürümüzde
de önemli bir yeri vardır. Dede Korkut hikâyeleri, Kerem ile Aslı, Köroğlu vb. bu edebî türün
önemli örnekleridir.
Halk meclislerinde ozan, derviş, kıssa-han ve şairler tarafından sözlü olarak okunan
hikâyeler, değerini kaybetmeden günümüze kadar ulaşmıştır. Sözlü kültürün vazgeçilmez ürünü
olan bu tür halk hikâyeleri, halkın dinî ve ahlaki duygularına hitap ettiği için beğenilmiş ve
birçok kişi tarafından yazıya geçirilmiştir. Ancak bugün kütüphanelerimizin raflarında bulunan
bu tür eserlerin birçoğunun kimler tarafından yazıya geçirildiği ne yazık ki belli değildir. Bunun
en önemli nedeni de bu hikâyelerin halkın bir araya geldiği yerlerde kulaktan kulağa yayılarak
anonimleşmesidir. Dolayısıyla müellifi belli olmayan bu eserler, bugün unutulmaya yüz
tutmuştur. Aslında bu tür eserler, yazıldığı devrin fikir ve his hâlini, zevkini ve temayüllerini
anlamaya hizmet eden birer vasıtadır (Köprülü, 2011, s. 235). Dolayısıyla bu tür anonim eserleri
yayımlamak ve bilim dünyasının istifadesine sunmak gerekir. Bu çalışmadaki asıl amacımız da
üzerinde çalıştığımız eseri tanıtarak yazıldığı dönemin diğer eserleri arasındaki hak ettiği yere
koymaktır.
Bilindiği üzere XVI. yüzyıl, Türk edebiyatında halk hikâyeciliğinin önemli gelişme
gösterdiği bir dönemdir. Bu dönemde telif hikâyelerin yazılmasının yanında, çeviri faaliyetleri
teşvik edilerek Arap ve Fars edebiyatından (Tûtînâme, Cevâmi‛ü’l-Hikâyât ve Levâmi‛ü’rRivâyât, Yûsuf u Züleyhâ) gibi birçok manzum ve mensur hikâye çeviri ve uyarlama yoluyla
Türk edebiyatına kazandırılmıştır. Müellifler söz konusu yüzyılda Türk kültüründe yaygınlaşan
hikâyeleri eserlerinde işlemelerinin yanı sıra Arap, İran ve Hint kültürü gibi diğer kültürlerden
de beslenerek söz konusu kültürlerde yaygın olan hikâyelerin konularını da ele alıp birçok
eserlerinde işlemişlerdir. Üzerinde çalıştığımız eser de içerik bakımından bu tür eserlerden
biridir.
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Bu çalışmada Klasik Osmanlı Türkçesi Dönemi’nde kaleme alındığı düşünülen “esSelsebîl fî evṣâfi’n-Nîl-i Mübâreke” adlı eserin üzerinde durulmuş, fiziksel özellikleri, kaynağı,
konusu, dili ve üslubu, yazma amacı ve özeti ele alınmış, farklılık gösteren imla ve ses
özellikleri değerlendirildikten sonra metnin tamamı çeviriyazıyla aktarılmıştır.
es-Selsebîl fî Evṣâfi’n-Nîl-i Mübâreke
Eserin yurt içi kütüphanelerde tek nüshasına rastlanmıştır. Bu nüsha Süleymaniye
Kütüphanesi, Hâlet Efendi Ek bölümünde 00072 demirbaş numarasıyla kayıtlıdır. Karton bir cilt
içerisinde 261 varaktan ve toplam 18 eserden oluşan bir yazma mecmuasının 243b-253b
varakları arasında yer almaktadır. Eser mensur olup 205x147 ebadındadır. Toplam 11 varaktır.
Sayfalardaki satır sayısı 12-16 satır olarak farklılık göstermektedir. Bazı sayfaların geçişinde
diğer sayfanın takip eden ilk kelimesi yer almaktadır. Ayrıca bazı sayfalar kırmızı cetveller
içerisinde düzenlenmiştir. Düzgün ve okunaklı harekesiz nesih yazı türüyle yazılan eserde bazı
özel isimler kırmızı mürekkep ile yazılmıştır.
Eser kütüphanede “es-Selsebîl fî Evsâfi’n-Nîl” adıyla kayıtlı olup eser adı “sebeb-i
telif”te de kayıtlıdır (vrk. 1b-4). Lakin ne kütüphane kaydında ne de eser içerisinde müellifin
veya müstensihin kimliği, telif veya istinsah tarihi yer almaktadır. Ancak eser içerisinde görülen
birçok imla hatalarından hareketle eserin müstensih nüshası olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca
eserin bulunduğu mecmuanın içerisinde yer alan diğer birçok eserin kayıt kısmındaki H 1005
(M. 1596 / 1597) tarih göz önüne alındığında ve eserin imla, ses ve şekil özellikleri
incelendiğinde, söz konusu eserin Klasik Osmanlı Türkçesinin karakteristik dil özellikleri
yanında az da olsa Eski Anadolu Türkçesinin özelliklerini de taşıdığı gözlemlenmektedir. Bütün
bunlara dayanarak eserin iki dönem arasındaki geçiş dönemini temsil eden XVI. yüzyılda
kaleme alındığını düşünmek yerinde olacaktır.
Yukarıda işaret ettiğimiz gibi eserde birçok imla hatası bulunmaktadır. Bu hatalar
kanaatimizce müstensihten kaynaklanan hatalardır. Dolayısıyla metin kısmında bu tür hatalar
metin tamiri yöntemi kullanılarak tarafımızca düzeltilmeye çalışılmıştır. Buna göre yanlış
yazılan veya yerleri değişen kelimeler ile yanlış kullanılan bazı harekeler düzeltilip gereksiz
yere arka arkaya tekrarlanan kelimeler veya fazla yazılmış unsurlar dipnotta gösterilmiş, eksik
yazılmış unsurlar ise köşeli ayraç [ ] ile metin içerisinde gösterilmiştir.
Küçük bir hikâye kitabı olan “es-Selsebîl fî Evṣâfi’n-Nîl-i Mübâreke” giriş, asıl
konunun işlendiği bölüm ve kısa bir sonuçtan oluşmaktadır. Müellif eserin giriş kısmını besmele
ile başlayıp Allah’a hamd, Peygamber efendimize de salavat getirdikten sonra “sebeb-i taḥrîr-i
Kitâbü’s-Selsebîl fî Evṣâfi’n-Nîl-i Mübâreke beyân-ı icmâl-i ḥikâyet” ifadesiyle eserin sebeb-i
telifini belirtmiştir ki burada müellifin eseri yazmadaki asıl amacının hikâyeyi özetleyerek genel
hatlarıyla aktarmak olduğu anlaşılmaktadır.
Bu kısa girişten sonra asıl konunun işlendiği bölüme geçilir. Bu bölümde Nil nehrinin
kaynağını bulmak için hayatını adayan Hâyid ibni Şâlûm’un çıktığı bu uzun yolculuk sırasında
başından geçen olağanüstü olay ve maceralar anlatılmaktadır.
Bilindiği üzere Nil nehri Afrika’nın kuzeydoğusunda yer alan, kaynağından itibaren
döküldüğü Akdeniz’e kadar dünyanın en uzun nehri olarak 6648 km. kateden ve dokuz ülkeden
(Burundi, Ruanda, Tanzanya, Uganda, Kenya, Zaire, Etiyopya, Sudan, Mısır) geçen nehirdir.
Bu nehir tarih boyunca özellikle Mısır’ın dinî, kültürel, siyasal, ekonomik ve sosyal hayatında
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büyük rol oynamıştır. Yunanlı tarihçi Herodot onun hakkında, “Mısır Nil’in armağanıdır”
demektedir. “Nîl” ismi Yunanlılar tarafından kullanılan, “nehir vadisi” anlamındaki “nelios”dan
gelir. Eski Arap edebiyatına da giren “nil” kelimesi Kur’an-ı Kerîm’de zikredilmemiştir; ancak
müfessirlere göre iki yerde geçen (Tâhâ 20/39; Kasas 28/7) “yemm” kelimesinden anlaşılan bu
nehirdir. Kaynaklarda büyüklüğü sebebiyle “bahr” (deniz) olarak da anılan Nil İslâm
literatüründe önemli bir yer tutar ve bunun büyük bir kısmını coğrafya-tarih kitaplarıyla
seyahatnâmeler ve bu bölgedeki idare-vergi sistemi üzerine yazılmış eserler oluşturur (Fuâd
Seyyid, 2007, s. 122).
Yukarıda ana hatlarıyla tarif edilen Nil nehri, uzun tarih süreci içerisinde kaynağı
bakımından devamlı gizemli kalmıştır. Nehrin bu gizemli kaynağını keşfetmek hem Batı hem de
Doğu coğrafyasındaki gezginlerin ve coğrafyacıların ilgisini çekerek birçok keşif seferleri yola
revan olmuş ve ortaya farklı bilimsel görüşler konmuştur.1 Bu tür keşif seferlerinde ünlü Türk
seyyah Evliya Çelebi de yer almıştır. Evliya Çelebi diğer gezginler gibi söz konusu nehrin
kaynağını keşfetmek hedefiyle uzun bir yolculuğa çıkar; ancak ne yazık ki tehlikelerle
bürünmüş bu yolculukta muvaffak olamaz.2
Bu tür coğrafî araştırmaların yanında tarih boyunca İslâm, Musevî ve Hristiyan
âlemlerinde Nil’in ana kaynağının cennet olduğuna da inanılır. Halk arasında bereketi ve önemi
vurgulanan nehir, Fırat, Seyhun ve Ceyhun nehirleri gibi cennetten çıkan mübarek ve kutsal
nehir olarak anılır. İslam âleminde bu inanç üzerinde belki de Kur’an-ı Kerim’in ve hadis-i
şerifin büyük bir etkisi vardır. Zira Kur’an-ı Kerim’de ve hadis-i şerifte cennetteki su, şarap, süt
ve bal nehirlerinden bahsedilir.3 Çalışmamızın konusunu oluşturan hikâyede de söz konusu
nehirlere işaret edilmiştir. Müellif bu konuyu “Şol dört ṣudur görürsün cennetden çıḳup gelür.
Biri Nīl’dür, bal ırmaġından aḳup gelür. Ve ikinci Fırāt’dur, ḫamr ırmaġından aḳup gelür. Ve
üçinci Seyḥūn’dur ki süd ırmaġından aḳıp gelür. Ve dördinci Ceyḥūn’dur ki ṣu ırmaġından aḳup
gelür.” ifadesiyle ele almıştır. Bunun yanı sıra Nil’in menşei hakkında mevcut Musevi ve
Hristiyan ananeleri ile münasebetli başka bir takım fikirlere göre, bu nehir cennetten
gelmektedir. Orta çağ kozmografya nazariyesine göre, cennet en şarkta, denizin öteki yakasında
bulunuyordu; buna göre Nil, diğer cennet nehirleri gibi denizi geçmiş oluyordu. Bu durum
Musevî menşeli olması muhtemel eski bir rivayette tasvir edilmektedir; bu rivayete göre Nil’in
menbalarını arayan biri, denizi geçmiş ve cennete varmış imiş (Kramers, 1964, s. 278).
Musevi geleneğinde Nil’in kaynağıyla ilgili görüş ve rivayet edilen hadise, üzerinde
çalıştığımız hikâyede aynen anlatılmaktadır. Ayrıca hikâyenin kahramanı olan Hâyid ibni
Şâlûm’un Musevi olduğunu da göz önünde bulundurursak “es-Selsebîl fî Evṣâfi’n-Nîl-i
Mübâreke”de anlatılan hikâye içerik bakımından Musevi kaynaklı olduğunu ifade etmek
kanaatimizce yanlış olmayacaktır.
Müellif hikâyeyi anlattıktan sonra sonuç kısmını kısa tutarak eserini “Veꞌllâhü a‛lemü
bi’ṣ-ṣavâb” cümlesiyle sonlandırmıştır.
Dinî-efsanevi-coğrafi temalı eserde, Hâyid ibni Şâlûm’un çıktığı uzun ve tehlikeli
yolculuk sırasında gösterdiği sabır ve kararlılık, halk için eğitici olması sebebiyle müellif
hikâyeyi halkın anlayacağı sade, basit ve akıcı bir dille anlatmıştır. Bu anlatının etkisini
Bu konuyla ilgili geniş bilgi için bk. (Fuâd Seyyid 2007: 122-123).
Bu konuyla ilgili geniş bilgi için bk. (Tezcan2010: 788; Çetin 2015: 26).
3 Bu konuyla ilgili bk. (Kur’an-ı Kerîm, Muhammed suresi, 15. âyet; Sünenü’t-Tirmizî, hadis no: 2571).
1
2
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artırabilmek için de ayetlere ve hadislere atıfta bulunmuştur. Ayrıca hikâyedeki olay örgüsünün
canlı tutulması ve sırasıyla rahat bir şekilde anlaşılması için “didi, eyitdi vb.” gibi kelimeler
kullanarak eserine diyalog üslubunu katmış; masal, kıssa ve hikâye anlatımında elverişli olan
geçmiş zamanla bu kipin hikâye şeklini kullanmayı da ihmal etmemiştir.
Hikâye tamamıyla efsanevi tasvirler ve olağanüstülüklerle süslenmiştir. Hâyid’in bin
yıla yakın ömür sürmesi, dört başlı uçsuz bucaksız mahlûk, altından yapılmış sur, yedi kat
gökleri geçen kolon, yenildikçe asla eksilmeyen üzüm salkımı bu tür tasvirleri gösteren önemli
örneklerdir.
Hikâye, şahıs kadrosu bakımından geniş değildir. Bu özellik de halk hikâyelerinin
özelliklerinden biridir. Hikâyenin şahıs kadrosunda Hâyid ibni Şâlûm (başkahraman), Hz. Hızır,
melek, Umrân, dört başlı mahlûk (yönlendirici / yardımcı tipler) ve lanetli iblis (aldatıcı /
arabozucu tip) vardır.
Eserin Özeti
İmam Ebû’l-Leys’in (ra.) rivayetine göre, İshak Peygamberin (as.) torunlarından Hâyid
ibni Şâlûm, Rum diyarında iki yüz yıl ikamet ettikten sonra Mısır’a göç eder. Mısır’da nice yıl
yaşayan Hâyid, bir gün Nil nehrini görüp onun garip ve acayipliğine hayran kalarak söz konusu
nehrin kaynağını bulmak ister ve yüce Allah’a bu amacına ulaşmak için ona uzun ömür
vermesini niyaz eder. Allah katında duası kabul bulur ve bin yıla yakın yaşar.
Hâyid, Nil’in kaynağına ulaşmak için sahil yolunu tutup yola revan olur. Yaklaşık otuz
yıl, bir rivayete göre de on beş yıl, süren bu sahildeki yolculuğun sonunda Yeşil Deniz’e ulaşır.
Burada Nil nehrinin söz konusu denizi yarıp geçtiğini görür. Bu sırada bir elma ağacı altında
ibadet eden ve aynı amaçla yolculuğa çıkan, ancak Allah’ın emriyle devam edemeyen Umrân
adlı bir zatla karşılaşır. Hâyid, Umrân ile hasbihâl ettikten sonra ona bu zorluklarla dolu
yolculuğa çıkma sebebini anlatır ve ondan yol göstermesi için yardım ister. Umrân yardım
etmeyi kabul eder ve ona yol gösterir. Hâyid Umrân ile vedalaşıp yoluna devam eder.
Yolculuğu sırasında “muâdiyetü’ş-şems” adlı dört başlı bir efsanevi mahlûkun yardımıyla
denizin diğer kıyısına geçer. Burada altmış beş yıl süreyle demir, bakır, gümüş ve altından olan
olağanüstü yerleri geçtikten sonra kırmızı yakuttan bir köşke varır. Köşkte Hz. Hızır (as.) ile
karşılaşır ve ondan yardım ister. Hz. Hızır (as.) Hâyid’e amacına ulaşacağını müjdeler ve ona
yol gösterir. Bunu duyan Hâyid mutlu olur ve yoluna devam eder. Altmış yıl daha süren bir
yolculuk sonunda altın surla çevrilmiş ve dört kapısı olan nurdan bir kubbeye varır. Burada bir
melek ortaya çıkıp Hâyid’e yolculuğunda varabileceği son noktanın burası olduğunu, Nil
nehrinin kaynağının cennetin eşiği olduğunu, oradan da bu kubbe üzerine aktığını, böylece de
muradına ulaştığını söyler ve ondan geri dönmesini ister. Bunun üzerine Hâyid, maceralarla
dolu uzun yolculuğunda geçtiği yerlerden geri dönerek Umrân’ın bulunduğu yere gelir; ancak
onu ölmüş bulur. Hâyid Umrân’ı toprağa verip Mısır’a geri döner. Kısa bir süre sonra burada
vefat eder.
Eserin imla özellikleri
Metinde, genel itibariyle Türkçe kökenli kelimelerde ünlülerin yazımında Türk yazı dili
geleneği, ünsüzlerin yazımında ise Arap yazı dili geleneği daha ağır basmaktadır.
Alıntı kelimelerdeki uzun "a"lar çoğunlukla çekmeli elif ( )'اile gösterilmiştir: ارو'اح
(ervāḥ: 7a-12), '( ياyā: 10a-4), ‛( عمر'انيكUmrān'ıñ: 11a-4). Bu tür yazı şeklinin bazı Türkçe
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kökenli kelimelerde de kullanılması bir söyleyiş özelliğinin yansımasıdır: ( ا'دينهadına: 4b-15),
( طا'غṭaġ: 5b-4), ( با'توبbatup: 6b-5).
Bazı kelimelerde yükleme hâli eki ve "i-" yardımcı fiil hemze " "ءile gösterilmiştir: دابّهء
(dābbeyi: 5a-11), ( كندويءkendüyi: 6b-7), ( دوررائديdurur idi: 10b-10).
Görülen geçmiş zaman eki bazen " "ديbazen de " "دşeklinde gösterilmiştir: ( قلديḳıldı:
9b-3), ( دلدdiledi: 9b-3).
Metinde "ñ" ünsüzü üç şekilde gösterilmiştir "ك, ڭ, "نك: ( كلدكgeldüñ: 3a-12), ( سڭاsaña:
6a-4), ( بنكbiñ: 2a-7).
Metinde ayrılma durumu, ilgi durumu, vasıta durumu ve bildirme ekleri gibi bazı
eklerle "i-"yardımcı fiil bazen bitişik bazen de ayrı yazılmıştır:  اوالدن دن/ ( اوالدندنevlādından:
1b-9, 3a-10), ( ايدنمشيديidinmiş-idi: 1b-11), ( لون ايديlevn idi: 10a-13),  تعالى نيك/ ( تعالينكte‛ālānıñ:
2a-2, 3b-10), ( شدّت ايلهşiddet ile: 6a-14), ( وجهيلهvech-ile: 4b-5), ( سيحون درSeyḥūn'dur: 10a-3),
( جيحوندرCeyḥūn'dur: 10a-4).
Türkçeye geçmiş Farsça örnekler kendilerinden sonra gelen kelimeye bitişik yazılmıştır:
( بينهايهbī-nihāye: 9a-13).
Metinde bazı kelimeler bitişik yazılmıştır: ( ايكيوزiki-yüz: 1b-10), ( ايتدكدنصكرهitdükdenṣoñra: 5b-11), ( بندخىben-daḫı: 11a-3), ( اولمحلدهol-maḥalde: 10b-10), ( شيمدنكروşimden-girü: 11b9).
Bazı Arapça alıntı kelimeler müstensih tarafından orijinal imlâsına sadık kalınmayarak
telaffuz edildiği gibi yazılmıştır. Bu yazma biçimi için konuşma dilinin Osmanlı Türkçesinin
imlâsındaki bir yansıması olduğunu söyleyebiliriz: ( ساكينsākin: 1b-12), ( واصيلvāṣıl: 7b-9),
( ممكينmümkin: 9a-10), ( دونياdünyā: 10a-6).
Metin harekesiz olmasına karşın bazı özel isimler ve alıntı kelimelerin doğru okunması
için hareke kullanılmıştır: ِيص ا َ ْو َالدِن د َْن
ْ ‛( عĪṣ evlādından: 1b-9), ( مِ صْريMıṣr'ı: 1b-13), ُم ْستَ ْبش ِْرلَرد ُْر
(müstebşirlerdür: 8b-4). Bunun yanında müstensihin dikkatsizliğinden dolayı Türkçe kökenli
bazı kelimelerde şeddenin " "ــّـgereksiz yere kullanıldığı da görülmektedir: اوغلّلرندن
(oġullarından: 1b-8), ( يلّلرyıllar: 2b-1), ( قللّه لرينهḳullelerine: 4b-13), ( يوللّردهyollarda: 10b-2).
Bazı kelimeler aynı sayfada iki şekilde yazılmıştır. Bu da metindeki imlâ düzensizliğini
göstermektedir: عال/ ‛( علىalā: 2a-6/12),  قلّه/ ( قللهḳulle: 4b-10/13).
Metin imlâ özellikleri bakımından Klasik Osmanlı Türkçesi Dönemi’ne girmektedir.
Metne göz atıldığında, hem Klasik Osmanlı Türkçesinin hem de Arap-Fars yazı dilinin
özellikleri görülmektedir. Dolayısıyla metinde sistemli bir imlâdan bahsetmek mümkün
değildir. Aynı sayfada bazı kelimelerin veya eklerin iki şekilde yazılması bu hususu bize
aydınlatmaktadır. Ayrıca bazı alıntı kelimelerin orijinalinden farklı bir şekilde yazılması, Türkçe
kökenli kelimelerde kısa "a"ların çekmeli elifle gösterilmesi, bir takım söyleyiş özelliklerinin
yazıya yansıdığını göstermektedir.
Eserin ses özellikleri
EAT’de "i" ile yazılan bazı kelimeler, metinde "i>e" değişmesine uğrayarak "e" ile
yazılmıştır: yerlerde 2b-2, yer idi 10b-9.
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Bazı eklerde geniz ünsüzü "ñ" diş ünsüzü "n"ye dönüşmüştür: ṭaġın 6a-11, yeründe 9b5, yoluna 11b-9, anan 11b-5.
Çift ünsüzle biten tek heceli Arapça alıntı kelimelerde bir ünlü türeyerek kelime
Türkçenin ses sistemine uydurulmuştur: vaḳit 10a-10, şükür 10a-12, vecih 11b-12.
Arapça kökenli “ḥalḳa” kelimesinde “ḥ” sesi “ḫ” sesine dönüşmüştür. Bu ses hadisesi
bir ağız özelliğinin yansımasıdır: ḫalḳasına 7a-2.
Metin kalınlık-incelik uyumu bakımından sağlamdır. Düzlük-yuvarlaklık uyumu
bakımından ise şu şekildedir:
Teklik 1. ve 2. şahıs iyelik eklerinin önündeki yardımcı ünlü genellikle uyum dışı kalsa
da birçok örnekte uyuma bağlı olarak kullanılmıştır: yanumda 4b-1, seferüñ 10b-14, işitdügin
4a-4, murādıña 6a-5, adım 3b-3.
Teklik 3. şahıs iyelik eki birkaç örnek dışında hep uyuma bağlı olarak kullanılmıştır:
ṭaşı 9a-3, oġlu 3a-10, miḳdārı 1b-10, yolı 2b-4, güci 5a-6.
İlgi hâli ekinin ünlüsü genel olarak uyuma bağlı kullanılmıştır. Birkaç örnekte ise uyum
dışı kalmıştır: ‛amūduñ 9a-14, deryānıñ 4b-8, yüzleriniñ 7b-14, ḳabrümüñ 4b-3, ḳaṣruñ 7b-12,
anuñ 10a-7.
İsimden sıfat yapan "+li" ve "+sız" ekleri hep düz ünlülü olup uyum dışı kalması dikkat
çekicidir: dürlisinden 8a-4, ṣusız 2a-13.
Geniş zaman eki "-ur, -ür", fiilden fiil yapma eki "-dUr" ve teklik 3. şahıs bildirme eki
"+dUr" hep yuvarlak ünlülüdür. Sadece bir örnekte bildirme eki düz ünlülüdür: urur 7b-15,
gelür 10a-1, bildürdi 7a-10, inandurdı 11a-14, vardur 5a-2, la‛īndür 11b-6, yoldır 5b-11.
Görülen geçmiş zaman eki "-dI" 1. ve 2. şahıslarda yuvarlak, 3. şahıslarda düz
ünlülüdür. Ancak bir yerde teklik 3. şahısta yuvarlak ünlülüdür: bilmedüm 11b-4, geldüñ 3a-12,
‛ömür sürdi 2a-7, ḳodı 11a-12, gördü 10b-5.
Fiilden fiil yapan "-Iş" eki genellikle uyuma bağlı kullanılmıştır: irişüp 6a-12,
bilişmemişlerdür 7b-4, görüşüp 3b-1, buluşup 7b-1, yapuşup 7a-3.
Zarf-fiil eki "-Up" hep yuvarlak ünlülüdür ve uyuma bağlı değildir. Bir yerde ise düz
ünlülü olup uyuma bağlı kullanılmıştır: yazup 11b-13, irişüp 6a-12, aḳıp 10a-3.
Eserin yukarıda işaret edilen ses özelliklerine göz atıldığında, dudak benzeşmesinin
bulunmadığı EAT dönemindeki bazı eklerin metinde yavaş yavaş gelişerek uyuma girdiği
gözlemlenmektedir. Bunun yanında, eser şekil özellikleri açısından incelendiğinde gelecek
zamanı göstermek için "-IsAr" eki yerine "-AcAḳ" ekinin kullanıldığı, "-ġıl, -gil" Teklik 2. şahıs
emir kuvvetlendirme ekinin tamamen kullanım dışı kaldığı görülmektedir.
Konuyu kısaca özetlemek istersek eserin XVI. yüzyıl Klasik Osmanlı Türkçesinin
karakteristik imla, ses ve şekil özelliklerini taşıdığını söyleyebiliriz.
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Metin
es-Selsebîl fî Evṣâfi’n-Nîl-i Mübâreke
1b
1 Bi'smi'llāhi'r-raḥmāni'r-raḥīm

2 Elḥamdü li-llāhi rabbü'l-‛ālemīn, ve'ṣ-ṣalātü ve's-selāmü 3 ‛alā ḫayri ḫalḳihi
Muḥammedin ve ālihi ve ṣaḥbihi ecma‛īn. 4 Sebeb-i taḥrīr-i Kitābü's-Selsebīl4 fī Evṣāfi' 5 n-Nīli Mübāreke beyān-ı icmāl-i ḥikāyet. İmām 6 Ebū'l-Leyś ibni Sa‛d’den raḍiya'l-lāhü te‛ālā 7
‛anhüden rivāyet olınur ki: Ḥażret-i 8 İsḥāḳ Peyġamber ‛aleyhi's-selām oġullarından 9 ‛Īṣ
evlādından Ḥā’id5 ibni Şālūm, 10 diyār-i Rūm'da iki-yüz yıl miḳdārı vaṭan 11 idinmiş-idi. Ṣoñra
Rūm'dan irtiḥāl idüp 12 medīne-i Mıṣr'a gelüp sākin olup Nīl-i 13 Mıṣr'ı görüp murād idindi-ki
Nīl-i Mübārek'üñ
2a
1 başına varup mebde ü maḫrecini seyr idüp ‛acāyib 2 ü ġarāyibini temāşā ide. Pes bu
niyyet ile Ḥaḳ te‛ālā 3 nıñ der-gāh-ı ‛izzetine niyāz idüp ve du‛ā-[yı] ‛ışḳ 4 eyleyüp ve Nīl'üñ
başına vuṣūlını ve kendüye ‛ömr-i ṭavīl 5 ‛ināyet olınmaḳ ricā eyledi. Bārī te‛ālā celle ve 6 ‛alā
der-gāhında du‛āsı maḳbūl oldı. Rivāyet 7 olınur ki biñ yıla ḳarīb ‛ömür sürdi. Pes 8 Ḥāyid bu
niyet ile sāḥil-i Nīl'i ṭutup sefer 9 ḳıldı. Otuz yıl, ve bir rivāyetde on beş yıl, 10 şenlik içinde
yüriyüp gice vü gündüz 11 ẕikr ü tesbīḥ ü tevḥīd iderdi. Ve Ḥaḳ celle 12 ve ‛alā anıñ rızḳını
ḫazīne-i ġaybından6 yirişdürmişdi. 13 Aç ve ṣusız ḳalmaz idi. Āḫir şenlik içinden
2b
1 çıḳup arż-ı ḫarāba düşdi ve nice yıllar daḫı 2 bu arż-ı ḫarābda yüridi ki ol yerlerde aṣlā
3 benī Ādem'den ve ḥayvānātdan nesne yoġ-ıdı. Bir gün 4 yolı Deryā-yı Aḫżer'e7 çıḳdı. Gördü
kim bir 5 ‛aẓīm deryādur ve Nīl ol deryāyı şaḳḳ idüp 6 içinden çıḳup gelür ve yer yüzine
dökilür. 7 Ve ol maḥalde nuḥās-ı aṣferden bir şecere dikmişler 8 ve üzerinde bir ḳuş şeklin
düzüp ḳomışlar 9 “mefrūşü'l-cenāḥeyn” ve üzerinde Süryānī 10 ḳālem ile naḳş idüp yazılmış-ki
"İskender-i 11 ẕü'l-ḳarneyn bu maḳāma gelüp bundan öte meslek 12 ve ṭarīḳ olmadıġı içün bu
‛alāmeti böyle ḳoyup 13 rücū‛ itmişdür" dimiş. Ḥāyid bu yazuyı oḳuyup
3a
1 ḥayrān8 ṭururken ḳulaġına tesbīḥ āvāzı gelüp 2 ol ṭarafa varup gördü kim bir alma
aġacı 3 bitmiş ve altında bir kimse durup ‛ibādet 4 idüp durur. Ḥāyid ilerü vardı, selām 5 virüp
ol daḫı ‛aleyke alup ve yanına 6 alup oturdı ve eyitdi: "Kimsin ve ḳandan 7 gelürsin?. Bu
maḳāma Ādem ẕāt[ın]dan kimse 8 geldügi yoḳdur" didi. Ḥā’id eyitdi: 9 "Ey ‛azīz, ben Ḥażret-i
İsḥāḳ oġlu ‛Īṣ 10 evlādından Şālūm oġlu Ḥāyid'em" didi. 11 Ol şaḫıṣ işidüp "Merḥabā yā Ḥāyid,
ḫoş 12 geldüñ" diyüp, ḳalḳup tekrār Ḥāyid ile

kitāb: kütüb.
Ḥā’id: Ḥālid.
6 ḫazīne-i ġaybından: ḥazīne-i ‛aybından.
7 Aḫżer'e: Aḥżer'e.
8 ḥayrān: ḫayrān.
4
5
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3b

1 görüşüp, ḳuçup ve öpdi [ve eyitdi]: "Yā Ḥā’id, ben 2 daḫı ‛Īṣ evlādından oldıġum
ma‛lūmuñ olsun. 3 Adım ‛Umrān'dur. Yā Ḥāyid, senüñ buraya gelmeñe 4 bā‛iś nedür?." Ḥāyid
daḫı aḥvālini i‛lām9 5 idüp ‛Umrān işidüp eyitdi: "Yā Ḥāyid, 6 ben-daḫı senüñ gibi bu hevesi
idüp, Nīl'üñ başına 7 varup ve ‛acāyib [ü] ġarāyibini seyr itmek içün 8 bu maḳāma vāṣıl olduḳda
Bārī te‛ālā 9 Ḥażretlerinden melek gelüp vaḥy oldı ve 10 eyitdi: 'Yā ‛Umrān, Ḥaḳ sübḥānehü ve
te‛ālānuñ 11 emr-i şerīfiyle bu maḳāmda ṭurup ‛ibādete 12 meşġūl olup öteye tecāvüz
eylemeyesin!' 13 didi. Ben-daḫı secde-i şükr idüp Ḥażret-i
4a
1 Bārī'ye ḥamd ü śenā idüp bu maḥalde ḳaldum. Tā emr-i Ḥaḳ 2 irince muntaẓıram"
didi. Ḥāyid eyitdi: "Ey ‛Umrān, 3 ‛acebā hiç ṣuḥuf-i enbiyā ve sefīr-i Ādem'de gördigün 4 ve
işitdügin var mıdur ki Ādem oġullarından 5 Nīl'üñ başına bir kimesne varup vāṣıl ola 6 ve
menba‛ [u] maḫrecini göre." ‛Umrān eyitdi: "Yā Ḥāyid, 7 belī. Ṣuḥuf-i enbiyāda ve sefīr-i
Ādem'de gördüm ve 8 işitdüm-ki ‛Īṣ evlādından bir kimesne Nīl'üñ 9 başına vara ve ‛acāyib ü
ġarāyibini temāşā ide. 10 Yā Ḥāyid, ol baña müyesser olmadı. Umaram-ki 11 ol kimesne sen
olasın" didi. Şol 12 Ḥāyid eyitdi: "Yā ‛Umrān, baña yol göster." 13 ‛Umrān eyitdi: "Şol şarṭ-ıla
ki çün maḥall-i 14 ma‛hūde varup maḳṣūdıña10 vāṣıl olasın,
4b
1 dönüp geldükde benüm yanumda ḳalup enīs olup 2 benümle ‛ibādete meşġūl olasın.
Ve eger beni 3 ölmiş bulursañ defn idüp ḳabrümüñ 4 üzerinde istiġfār ile meşġūl olasın. 5 Tā
emr-i Ḥaḳ ne vech-ile ṣādır olur-ısa mūcibiyle 6 ‛amel idesin" didi. Ḥāyid ḳabūl idüp 7 ‛ahd ü
mīśāḳ itdiler. Ve andan ‛Umrān 8 eyitdi: "Yā Ḥāyid, bu deryānıñ sāḥilini11 9 ṭutup gid[esün].
Bir ulu ṭaġa iresün. 10 Ol ṭaġuñ ḳullesine çıḳup ve ġurūb-i 11 şemse dek ṣabr it. Güneş
ṭolunacaḳ [zamān] olduḳda 12 deryā cūş ü ḫurūş12 idüp mevcler ṭaġıñ 13 ḳullelerine berāber ola.
Nā-gāh deryādan bir dābbe-i [‛aẓīme] 14 çıḳa ve güneşe aṭılup ḥamle13 ide. Ya‛nī ister ki 15
güneşi ḳapa. Yā Ḥāyid, ol dābbeniñ adına
5a
1 “mu‛ādiyetü'ş-şems” dirler. Dört başıyla dört yüzi 2 vardur. Ve anıñ ‛aẓametini
Allāhü te‛ālādan ġayr[ı] kimse 3 bilmez “celle ‛aẓametühü”. Ve ol dābbenüñ ‛ādeti ve şe’ni 4
maşrıḳdan maġribe ve maġribden maşrıḳa segirdüp, 5 güneş ṭoġup ve ṭolunduḳça aṭılup ḳapmaḳ
6 ḳaṣdıyla [ḥamle itmekdür]. Anıñ ancaḳ ilā yevmi'l-ḳıyām[e] işi ve güci 7 budur. Ḥaḳ
sübḥānehü ve te‛ālā Ḥażretleriniñ emr-i 8 şerīfiyle melā’ike nāzil olup ol dābbenüñ 9 güneşe
ḥamle14 itdükçe yüzine çarpup 10 men‛ eyler ve dönüp gider. Yā Ḥāyid, ḳaçan-kim 11 ol-ṭaġuñ
depesinde ṭurup ol dābbeyi 12 temāşā idesin, ol-dābbe güneşe ḥamle15 itdükden 13 ṣoñra girü
döndükde sen kendüñi ol

i‛lām: isti‛lām.
maḳṣūdına: ma‛ṣūdına.
11 sāḥilini: sāḫılını.
12 ḫurūş: ḥurūş.
13 ḥamle: ḥaml.
14 ḥamle: ḥaml.
15 ḥamle: ḥaml.
9

10
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5b

1 dābbeniñ üzerine bıraġasun. Ol seni ḳarşu 2 kenāra bıraġur. Ve andan deryā kenārını
ṭutup 3 gidesin ve temürden yere vāṣıl olasın. 4 Cümle ṭaġ u ṭaş u ṣaḥrā temür ola. On beş 5 yıl
gidesin ve andan geçüp baḳırdan yere 6 vāṣıl olasun. Cümle ṭaġ u ṭaş u ṣaḥrā 7 baḳırdan ola.
Yigirmi beş yıllıḳ yoldur; anı daḫı 8 ḳaṭ‛16 idesün. Ve andan gümüşden yere 9 vāṣıl olasın.
Cümle17 ṭaġ u ṭaş u ṣaḥrā 10 gümüşden ola. Ve ol daḫı yigirmi beş yıllıḳ 11 yoldır. Ve anı ḳaṭ‛18
itdükden-ṣoñra 12 altundan bir yere vāṣıl olasun. Cümle ṭaġ 13 u ṭaş u ṣaḥrālar altundan ola. Ve
ol arāżīnüñ 14 ortasına vāṣıl olduḳda yāḳūt-i aḥmerden
6a
1 bir ḳaṣr-ı19 ‛aẓīme vāṣıl olasın. Zümrüt-i aḫżerden20 ḳubbesi 2 ola. Ḳapusınuñ yāḳūt-i
aṣferden ḫalḳaları 3 ola. Bāb[ı] daḳ21 idesin. İçerüden naḳībü'l-evliyā 4 Ebū'l-‛Abbās Ḫıżır22
‛aleyhi's-selām çıḳa saña 5 yol göstere delīl olup ve murādıña vāṣıl 6 olasun" didi. Pes Ḥāyid
‛Umrān ile 7 vedā‛ idüp yola revāne oldı. Tā ki ol 8 ṭaġ maḥalline vāṣıl oldı ve ḳullesine 9 çıḳup
ġurūb-i şemse dek müteraḳḳıb olup 10 gün ṭolunacaḳ zamān olduḳda nā-gāh deryā-yı 11
mübārek cūş ü ḫurūş23 idüp, mevcler ṭaġın 12 ḳullelerine irişüp, Ḥāyid naẓar idüp gördü kim 13
bir dābbe-i ‛aẓīme deryāyı şaḳḳ idüp ‛unf[i]le ve 14 şiddet ile gelür24. Evveli görinür ve āḫiri
6b
1 görinmez. Gelüp güneş yerine batacaḳ vaḳitde varup 2 görür ki bu dābbe aṭılup güneşi
ḳapmaḳ istedi. 3 Ḥaḳ sübḥānehü ve te‛ālānıñ emriyle melek inüp 4 ol-dābbe-i ‛aẓīmi çarpup
güneşe hücūmından 5 men‛ eyledi. Güneş ‛Ayn-ı Ḥamiyye'ye25 batup 6 ṭolunduḳda ol dābbe
ric‛at idüp girüye 7 gidecek maḥalde Ḥāyid kendüyi dābbeniñ 8 arḳasına atup, gözlerini yumup,
ẕikr ü 9 tesbīḥe başlayup, Ḥaḳ sübḥānehü ve te‛ālānıñ 10 ‛avn ü ‛ināyeti birle ol dābbe Ḥā’id'i
deryā 11 nıñ öte yüzine bıraḳdı. Ve Ḥāyid daḫı bir zamān 12 ṭurup kendüye gelüp ve ba‛dehü
deryā 13 kenārını dutup çekilüp gidüp tā ki 14 ẕikr olınan yerleri ve vādīleri geçüp ol yāḳūtdan
7a
1 ḳaṣr-ı26 ‛aẓīme vāṣıl olup ve bir zamān ṭurup ḫoş27 2 temāşā-yı ḥikmet idüp ve andan
ḳapu ḫalḳasına 3 yapuşup daḳ-ı28 bāb eyledi. İçerüden nā-gāh 4 bir pīr çıḳup Ḥāyid eyitdi: "esSelāmü ‛aleyke 5 yā nebiyye'l-lāh." Pīr daḫı ‛aleyke's-selām alup 6 "Ḫoş29 geldüñ yā Ḥāyid"
didi. Ḥā’id eyitdi: 7 "Yā nebiyye'l-lāh, benüm Ḥāyid oldıġumı neden bilüp ve neden 8 ma‛lūm
idindüñ?!" didükde pīr eyitdi: "Yā Ḥā’id, 9 seni bu maḳām-ı ‛aẓīme vāṣıl iden Allāhü te‛ālā 10
bildürdi. Bilmez misin-ki "’İnna ervāḥa ’enbiyā’ihi 11 cündün mücennedetün fī'l-melekūti, fa-

ḳaṭ‛: ḳāṭı‛.
cümle: ḥamle.
18 ḳaṭ‛: ḳāṭı‛.
19 bir ḳaṣr-ı: Bir önceki sayfanın geçişinde yazılmıştır.
20 aḫżerden: aḥżerden.
21 daḳ: dāḳ.
22 Ḫıżır: Ḥıżır.
23 ḫurūş: ḥurūş.
24 ve şiddet ile gelür: ve ve şiddet ile gelür.
25 ‛Ayn-ı Ḥamiyye'ye: Ḥamiyye'ye ‛Ayn.
26 ḳaṣr-ı: Bir önceki sayfanın geçişinde yazılmıştır.
27 ḫoş: ḥoş.
28 daḳ: dāḳ.
29 ḫoş: ḥoş.
16
17
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mā te‛ārefe min-hā 12 i’telefe30, ve mā tenākere min-hā ıḫtelefe31."32 Ya‛nī ervāḥ-ı 13 enbiyā
bundan aḳdem ‛ālem-i melekūtde cem‛ olmışlar 14 idi. Anlar ki andan birbiriyle ülfet tutup ve
āşinā 15 olmışlar idi. Bu ‛ālem-i cismāniyye[ye] geldükde girü
7b
1 birbiriyle buluşup ülfet idüp āşinā olmış[lar] 2 idi. Ve anlar ki ol-‛ālemde birbirini
görmeyüp 3 āşinā olmamışlar idi. Bu ‛ālemde daḫı görişmeyüp 4 ve āşinā olmayup
bilişmemişlerdür. Ey Ḥāyid, 5 buraya gelmekden murāduñ nedür?." Ḥāyid eyitdi: 6 "Nīl'üñ
başını görüp ‛acāyib ü ġarā’ibini temāşā 7 ve seyr itmekdür." Pīr eydür: "Yā Ḥā’id, emr-i
‛aẓīmden 8 sū’āl eyledüñ. Lākin saña beşāret olsun-ki 9 Nīl'üñ başına varup vāṣıl olasun 10 ve
murāduñ üzere ‛acāyib [ü] ġarā’ibini temāşā ḳılasın." 11 Ḥāyid bu beşāretden şāẕ olup andan 12
ol ḳaṣruñ içerüsine naẓar idüp gördi kim 13 bir ‛aẓīm cemā‛at ehli altundan ve gümüşden 14
kürsīler üzerinde oturup ve yüzleriniñ 15 nūrları berḳ urur. Seyflerini ve terkeşler[i]ni
8a
1 ḳuşanmışlar ve ḫancerleri billerinde ve süñüleri [ellerinde]. Öñlerinde la‛l ü 2 yāḳūt ü
zebercedden sinīler ḳurulmış, envā‛-i ṭa‛ām 3 ḳonmış ve altundan ve gümüşden ve billur
maşrabalar33 4 ile envā‛-i meşrūb34 dürlisinden dizilüp anda 5 yeyüp ve içüp feraḥ35 u şāẕ u
ḫurrem36 [ile] gülüp 6 oynayup ẕevḳ37 u ṣafā iderler. Ellerinden 7 ve boyunlarından ḳanlar ve
ṭamarlarından ḳan aḳar. Ve ol 8 ḳanıñ misk-i eẕferden38 ẕekī rāyiḥası çıḳup 9 dimāġı mu‛aṭṭar
eyler. Ve üzerlerinden heybet ü vaḳār 10 ve ‛izz ü iftiḫār lāmi‛ ü sāṭı‛ olup gören 11 ḥayrān39
ḳalur. Ḥāyid bunları daḫı ‛aẓīm seyr ü 12 temāşā ḳıldı ve andan pīre eyitdi: "Yā nebiyye'l-lāh,
13 bunlar kimlerdür ve ne ṭā’ifelerdendür ki Ḥaḳ sübḥānehü ve 14 te‛ālā bunları bu kerāmet ile
taḫṣīṣ40 eylemişdür!." 15 Ve ol pīr eyitdi: "Bunlar şol-kimselerdür ki fī sebīli'l-lāh
8b
1 mücāhade [idüp] ġazāda şehīd olanlardur. Ve bunlar ḳıyāmete-de 2 gin bu minvāl
üzere olup, bunlar ḫavf ü bīm ve hemm 3 ü ḥüzn41 ü ġamm ü elem-i ṭārī olmazlar. Dā’imā rāḥat
4 ve ġufrānla müstebşirlerdür" didi. Ḳavlühü Te‛ālā: 5 "Ve lā taḥsebenne'l-leẕīne ḳutilū fī
sebīli'l-lāhi emvāten42, 6 bel aḥyā’un ‛inde rabbihim yurzaḳūne. Feriḥīne 7 bi-mā ātāhümü'llāhü43 min faḍlihi."44 Ve ḳavlühü Te‛ālā 8 "İnna'l-lāh´eşterā mine'l-mü’minīne enfüsehüm ve
emvālehüm 9 bi-enna lehümü'l-cennete, yuḳātilūne fī sebīli'l-lāhi fe-yaḳtülūne ve 10 yuḳtelūne
va‛den ‛aleyhi ḥaḳḳan fī't-Tevrāti45 11 ve'l-İncīli ve'l-Ḳurāni46 ve men ’evfā47 bi-‛ahdihi 12
i’telefe: iytelefe.
ıḫtelefe: aḫlefe.
32 Sahih-i Müslim, hadis no: 6376.
33 maşrabalar: meşrūbeler.
34 envā‛-i meşrūb: meşrūbe-i envā‛.
35 feraḥ: ferāḥ.
36 ḫurrem: ḥurrem.
37 ẕevḳ: zevḳ.
38 eẕferden: ezferden.
39 ḥayrān: ḫayrān.
40 taḫṣīṣ: taḥṣīṣ.
41 ḥüzn: ḫüzn.
42 emvāten: elmvāten.
43 ātāhümü'l-lāhü: ātiyehümü'l-lāhü.
44 Al-i İmran suresi, 169. âyet.
45 fī't-Tevrāti: fī't-tevriyeti.
46 ve'l-Ḳurāni: ve'l-furḳani.
30
31

______________________________________________
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 9/3 2020 s. 1002-1017, TÜRKİYE

Mehmet TÜRKMEN

1013

mina'l-lāhi, fe'stebşirū [bi]-bey‛ikümü'l-leẕī bāya‛tum bi-hi 13 ve ẕālike hüve'l-fevzü'l-‛aẓīm."48
Ḥāyid secde-i 14 şükr idüp Ḥaḳ te‛ālāya ḥamd ü śenā eyledi. 15 Andan eyitdi: "Yā veliyye'l-lāh,
baña yol göster"
9a
1 diyüp, yola revāne olup, Arż-ı Ẕeheb'i ḳaṭ‛49 2 idüp bir arża vāṣıl oldı-ki za‛ferāndan 3
idi. Cümle ṭaġı ve ṣaḥrā[sı] ve ṭaşı za‛ferān idi. 4 Ol arżı yigirmi senede ḳaṭ‛50 idüp Arż-ı 5
Sāhir'e vāṣıl oldı-ki Beyżā’-i Kafūriyye'dür. 6 Ve daḫı arż şa‛şa‛a51 urur. Ve ḳırḳ sene 7 daḫı ol
arżda yüridi, ḳaṭ‛52 eyledi 8 ve andan nūrdan bir ḳubbeye rāst geldi 9 ki ol ḳubbeniñ ‛aẓameti
ḳābil-i vaṣf olınmaḳ 10 mümkin degül. Dört ḳapusı var ve çevresinde altundan 11 sūr53
çekilmiş. Ve ol ḳubbenüñ içerüsinde nūrdan 12 bir ‛amūd eflāka çekilüp gitmiş. Ve ol ‛amūduñ
çevresinde 13 melā’ikeler var. Bī-nihāye kimi iner ve kimi biner. Ḥadd ü ḥaṣrını 14 Ḥaḳ
te‛ālādan ġayr[ı] kimesne bilmez. Ve ol ‛amūduñ çevresinde 15 dört bölük ṣu aḳup, ol ḳubbeye
yuḳarudan inüp
9b
1 dökilüp andan ol ḳubbeniñ ḳapusından çıḳup 2 ṣarf olur. Ḥā’id ṭurup bir zamān
temāşā 3 ḳıldı. Andan ṣoñra ilerü gelüp diledi ki ol sūruñ54 4 üzerine çıḳa seyr ide. Nā-gāh bir
melek ẓāhir 5 olup eyitdi: "Yā Ḥā’id, dur yeründe ki bundan 6 öte saña icāzet yoḳdur!.
Maḳṣūdıña vāṣıl 7 olduñ. Ma‛lūmuñ olsun-ki bu nūrdan ‛amūd ki 8 görürsün çekilmişdür yedi
ḳat gökleri 9 geçüp ve sidretü'l-müntehāyı55 geçüp vāṣıl olmışdur. 10 Cennetü'l-firdevsüñ56
eşigindedür. Bu enhār [an]dan 11 aḳup gelür. Yā Ḥā’id, ḳudretü'l-lāha nihāyet yoḳdur. 12 Ḥaḳ
sübḥānehü ve te‛ālāya ḥamd ü şükr eyle ki nev‛-i 13 benī insāndan bu maḳāma iki kimesne vāṣıl
14 olmışdur. Biri siz ve biri Ebū'l-‛Abbās Ḫıżır57 ‛aleyhi's- 15 selām. Ve şol dört ṣudur görürsün
10a
1 cennetden çıḳup gelür. Biri Nīl'dür, bal ırmaġından aḳup 2 gelür. Ve ikinci Fırāt'dur,
ḫamr ırmaġından aḳup gelür. Ve üçinci 3 Seyḥūn'dur59 ki süd ırmaġından aḳıp gelür. Ve
dördinci 4 Ceyḥūn'dur60 ki ṣu61 ırmaġından aḳup gelür. Yā Ḥā’id, 5 bu ṣulardan iç ve ġusl eyle
ve cennetden naṣībuñ 6 inecekdür alasun. Ve lākin olmaya ki dünyā ṭa‛āmından 7 anuñ üzerine
bir şey’i tenāvül idesin yeyesin.62 8 Ve bundan ṣoñra bu maḳāmdan rücū‛ idüp gidesin. 9
Ṭurmaġa iẕin63 yoḳdur. Helāk olursun!" diyüp 10 melek ġayb oldı. Ḥā’id ol vaḳit ol dört 11
bölük ṣuya [girüp] ġusl idüp ve içüp ve namāz ḳılup 12 Ḥaḳ te‛ālāya ḥamd ü şükürler idüp, nā58

’evfā: ütiye.
Tevbe suresi, 111. âyet.
49 ḳaṭ‛: ḳāṭı‛.
50 ḳaṭ‛: ḳāṭı‛.
51 şa‛şa‛a: müşa‛şa‛a.
52 ḳaṭ‛: ḳāṭı‛.
53 sūr: ṣūr.
54 sūruñ: ṣūruñ.
55 sidretü'l-müntehāyı: sitretü'l-müntehāyı.
56 Cennetü'l-firdevsüñ: Cennetü'l-firdevsün.
57 Ḫıżır: Ḥıżır.
58 ḫamr: ḥamr.
59 Seyḥūn'dur: Seyḫūn'dur.
60 Ceyḥūn'dur: Ceyḫūn'dur.
61 ṣu: süd.
62 idesin yeyesin: idmeyesin yemeyesin.
63 iẕin: izin.
47
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gāh bir ṣalḳım 13 üzüm nāzil olup, ol üzüm üç-dürli levn idi. 14 Biri zebercedden64 ve biri
yāḳūtdan ve biri beyāż
10b
1 incüden idi65. Ḥā’id’dür ol ṣalḳımı ol-vaḳitde alup 2 girü yola revāne olup ric‛at66
itdükde yollarda 3 emr-i ḥaḳ-ıla ḳaṭ‛-ı menāzil67 ve ṭayy-i merāḥil iderek gelüp 4 girü ol dābbe-i
‛aẓīmüñ arḳasına binüp 5 ‛Umrān'uñ maḳāmına vāṣıl oldı. Gördü ki 6 ‛Umrān henüz vefāt itmiş.
Görüp te’essüf çeküp 7 ve defn idüp ve ḳabri üzerine oturup 8 du‛ā ve istiġfār itmege meşġūl
oldı. Ve her-bār ki ol 9 ṣalḳımdan yer idi68 ve ṣalḳımdan yedükçe aṣlā 10 eksülmeyüp bütün
durur idi. Ḥāyid ol-maḥalde 11 bir ḳaç gün ‛ibādet idüp, nā-gāh ḳarşudan 12 bir şeyḫ ṣūret[li]
pīr ẓāhir olup, gelüp 13 Ḥā’id'e selām virdi ve eyitdi: "Yā Ḥā’id, merḥabā. 14 Ḫoş69 geldüñ. Yā
Ḥā’id,70 seferüñ mübārek olsun.
11a
1 Nīl'üñ ‛ilminden saña ne vāṣıl oldı?. İ‛lām eyleseñ" diyince 2 Ḥā’id eyitdi ve taḳrīr
eyledi. Şeyḫ başını ṣalup eyitdi: "Yā Ḥā’id, 3 ben-daḫı kitāblarda gördüm71 ve böyle oḳudum72"
diyüp, Ḥā’id 4 ile en[ī]s olup muṣāḥabete başladı. ‛Umrān'ıñ 5 ‛ibādet-gāhına biten alma
aġacına naẓar idüp eyitdi: 6 "Yā Ḥāyid, bu nef[ī]s almalardan tenāvül eyleseñe" didi. Ḥāyid
eyitdi: 7 "Yā şeyḫ, baña cennetden rızḳ virilmişdür ve üzerine dünyā ṭa‛ā 8 mından nesne
yemeyem diyü ıṣmarlanmışdur" didükde şeyḫ eydür: "Gerçek 9 dirsin. Hem öyledür. Lākin bu
alma aġacı cennet yimişlerindendür. 10 Ḥaḳ sübḥānehü ve te‛ālānuñ emriyle cennetden çıḳup
bu araya gelmişdür. 11 ‛Umrān içün ġıdā olup ‛ibādete ḳavī ola. ‛Umrān āḫirete 12 riḥlet73 idüp
bunı senüñ içün ḳodı. Şöyle-ki ṣoñra 13 sen-daḫı gitdükde bu alma aġacı ref‛ olup girü cennete
gider" 14 diyüp Ḥāyid'i inandurdı. Ḥāyid alma [aġa]cına yaḳın gelüp, 15 bir alma ḳoparup
ıṣırdıġı gibi ḳoynundan üzüm 16 ṣalḳımı çıḳup gitdi ve ġayb oldı. Ve ol şeyḫ ṣūret[li]
11b
1 ḳahḳaha ile gülüp ġāyib oldı. Andan Ḥāyid gördi-kim 2 kendüye üzüm ṣalḳımın viren
melek ẓāhir olup 3 parmaġın ıṣırup eyitdi: "Yā Ḥā’id, n'eyledüñ!. Ol [şeyḫ] ṣūret[li] 4 pīri
bilmedüñ-mi?." Ḥāyid eyitdi: "Yoḳ bilmedüm." Melek eyitdi: 5 "Ol şaḫıṣ, bābān Ādem'i ve
anan Ḥavvā'yı cennetden çıḳaran 6 iblīs-i la‛īndür. Saña ḥased idüp ol ṣalḳımı senden 7
aldurmaġa sebeb oldı. Yā Ḥā’id, eger ol ṣalḳım dura 8 idi ve ‛ālem ḫalḳı74 andan yeseler bir
dāne eksülmeye idi. 9 Yā Ḥā’id, şimden-girü yoluna hemān teveccüh eyle" diyüp melek 10
ġā’ib olup ve Ḥā’id nādim ü peşīmān olup 11 andan yola rāhī ‛azīmet eyledi. Müddet ile gelüp
Mıṣr'a 12 vāṣıl olup ve gördigi vecih üzere Nīl'üñ75 vaṣfını 13 ḫaber virüp ve tārīḫ yazup żabṭ
itdiler. 14 Ḥāyid ṣoñra çoḳ zamān geçmeyüp vefāt eyledi. 15 Ve'llāhü a‛lemü bi'ṣ-ṣavāb.
64

zebercedden: zebercetden.
idi: incünden idi.
66 ric‛at: ric‛āt.
67 ḳaṭ‛-ı menāzil: ḳāṭı‛-ı menāzil.
68
ol ṣalḳımdan yer idi: ol ol ṣalḳımdan yer idi.
69 ḫoş: ḥoş.
70 Ḥā’id: Ḫā’id.
71 gördüm: gördük.
72 oḳudum: oḳuduḳ.
73 riḥlet: rıḫlet.
74 ḫalḳı: ḥalḳı.
75 Nīl'üñ: bilüñ.
65 incüden
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Sonuç

Halk hikâyeciliği XVI. yüzyılda Anadolu sahasında önemli bir gelişme göstermiştir.
Kahvehane gibi halkın bir araya geldiği yerlerde sözlü biçimde anlatılan halk hikâyeleri, halk
arasında rağbet görmüş, böylece de kulaktan kulağa yayılarak anonimleşmiştir. Bu tarz
hikâyeleri içeren anonim eserler, aslında yazıldığı dönemde halkın düşünce ve ruh dünyasını
anlamamıza yardımcı olan önemli gereçlerdir. Dolayısıyla bu tür eserleri bilim âlemine
tanıtmanın, büyük bir yarar sağlayacağını düşünmekteyiz.
Üzerinde çalıştığımız “es-Selsebîl fî Evsâfi’n-Nîl-i Mübâreke” bu tür eserlerden biridir.
Eserde Hâyid ibni Şâlûm’un Nil ırmağının kaynağına ulaşmak için çıktığı keşif seferi sırasında
başından geçen hâdiseler efsanevî tasvirler çerçevesinde anlatımı, söz konusu eserin içeriğini
oluşturmaktadır. Eser üzerinde yapılan incelemede bu içeriğin Musevi kaynaklı olduğu
kanaatine varılmıştır. Ayrıca müellif, Hâyid’in yolculuk sırasında önüne çıkan zorluklara karşı
gösterdiği ısrar, sabır ve kararlılık üzerinden halka dinî-ahlaki mesaj iletmek amacıyla eserini
basit ve halkın günlük hayatta konuştuğu dile yakın bir dille kaleme almıştır. Aslında müellifin
ilettiği bu mesajlar günümüz için de hâlen geçerlidir. Bu da eseri önemli kılan bir diğer
özelliktir.
Eserin bir tek nüshasına ulaşılmıştır. Nüsha üzerinde yapılan incelemede birçok yazım
kusurlarıyla değişik yazılış stilleri tespit edilmiştir. Bazı kelimelerin orijinalinden farklı bir
şekilde yazılması, söyleyiş özelliklerinin imlâya yansıdığını göstermektedir. Eser bu yönüyle
yazıldığı dönemin söyleyiş özelliklerini gösteren değerli bir kaynak konumundadır.
Eski Anadolu Türkçesiyle Klasik Osmanlı Türkçesinin dil özelliklerini taşıyan eserde,
Klasik Osmanlı Türkçesinin karakteristik dil özellikleri daha ağır basmaktadır. Dolayısıyla
eserin büyük ihtimal XVI. yüzyılda kaleme alındığını düşünmek kanaatimizce yanlış
olmayacaktır.
Eser içerdiği bazı ağız özellikleri ile halk deyimleri bakımından, hem ağız hem de halk
edebiyatı araştırmaları için önemli bir kaynak teşkil etmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada “esSelsebîl fî Evsâfi’n-Nîl-i Mübâreke” adlı eser, bulunduğu tozlu raftan kaldırılıp tanıtılarak bu
tür araştırmalara ışık tutması ve dönemin diğer önemli eserleri arasında yer alması temenni
edilmiştir.
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Extended Abstract

Folk tales are as old as the history of the humanity and they are one of the important genres of
folk literarure. This literary genre has an important place in Turkish culture as in other cultures. Such
tales, which were told verbally by poets and dervishes and in social assemblies, were in demand because
they appealed to religious and moral feelings of the people. Those tales were saved as written manuscripts
by many. However, it is unclear who are the authors of many of these works on the shelves of our
libraries today. The most important reason for this is that these stories are anonymized by spreading from
ear to ear in places where people come together. Therefore, these works, whose author is not known, have
been forgotten in our dusty shelves today. In fact, such anonymous works are important tools that help us
to understand the world of thought and spirit of the people at the time it was written. These works should
be published and presented to the benefit of the scientific world. Our main aim in this study is to
introduce the work we are working on and remove it from dusty shelves and put it in the place it deserves
among the other works of the period it was written.
As it is known, XVI. Century is a period in which folk-style storytelling in Turkish literature
showed significant development. In this period, the authors worked on the stories that became widespread
in Turkish culture and in other works such as Arab, Iranian and Indian culture, and discussed the subjects
of the stories that were common in these cultures. The work we are working on is one of such works.
A single copy of the work called “es-Selsebîl fî Evsâfi’n-Nîl-i Mübâreke” which we are working
on was found in domestic libraries. This copy is kept in the Süleymaniye Library. However, neither the
identity of the author nor the date of copying is known either in the library record or in the work itself.
However, we can say that it is an copy not he original of the work based on many spelling mistakes seen
in the work. In addition, features of Old Anatolian Turkish and Classical Ottoman Turkish are visible on
this work and Classical Ottoman Turkish features are predominate in this work. Therefore, it's not wrong
to think that the work was written in 16th century.
In “es-Selsebîl fî Evṣâfi’n-Nîl-i Mübâreke”, the extraordinary events and adventures during the
long journey of Hâyid ibni Şâlûm, who devoted his life to find the source of the Nile, are explained within
the framework of legendary descriptions.
The work’s topic is religious and revolves around persistence, patience and determination. In
order to convey a religious-moral message to the people through these concepts, the author told the story
in a language that is simple and close to the language that people speak in daily life. In order to increase
the effect of this narrative, she also referred to verses and hadiths. In fact, the messages conveyed by the
author are still valid for today. This is another feature that makes the work important.
The tale is not broad in terms of characters. This feature is one of the important features of folk
tales. Personnel of the tale: Hâyid ibni Şâlûm (protagonist), Hz. Hızır, angel, Umrân, four-headed creature
(as guiding / auxiliary types) and cursed demon (as deceptive / arabozucu type) are. As noted above, a
single copy of the work was reached. In this examination, many spelling defects and different spelling
styles were determined. The fact that some words are written differently from the original shows that the
features of utterance are reflected in spelling. In this respect, the work is a valuable source showing the
characteristics of the period in which it was written.
It is an important source for both oral and folk literature research in terms of some dialect
features and folk expressions. Therefore, in this study, “es-Selsebîl fî Evsâfi’n-Nîl-i Mübâreke" was lifted
from the its dusty shelf and introduced in order to shine light on similar researches of this era and to give
it its well-deseverd place among the other important works of the period of it has written.
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