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Ferec ba 'd eş-şidde "Freud nach Leid" (Ein Jriihosmanisches Geschichten
buch), Herausgegeben von Hazai György und Tietze Andreas, 1. Band: 
Text, 2. Band: Faksimiles, Klaus Schwarz Verlag, Berlin 2006, 650 s.+ 
595 s. 

2006 yılında yayıınıanan Ferec ba 'd eş:şidde "Aczdan Sonraki Mutluluk" 
Eski Anadolu Türkçesi ile yazılmış en güzel hikayelerin toplandığı antoloji 
niteliğinde bir eserdir. György Hazai ve Andreas Tietze'nin yayıma hazır
ladıkları eser, György Hazai'nin önsözde anlattığı gibi, İkinci Dünya Savaşı 
yıllarında başlanıp yayıınlandığı 2006 yılına kadar devam etıniş bir çalış
manın ürünüdür. Yani eserin yayımlanınası uzun bir süreçte gerçekleşıniştir. 
György Hazai, çalışınanın girişinde eserin yayıınıanına sürecini ayrıntılarıyla 
anlatmıştır. 

Ferec ba 'd eş-şidde "Aczdan Sonraki Mutluluk" asıl itibariyle çeviri 
edebiyatı ürünü bir derlemedir. Bu derlernede seçilen metinler Osmanlı 
devletinin ilk dönemlerinde nesir dilinin en güzel örneklerinin verildiği 

parçalardan oluşmaktadır. Eserin yazmalarının en eskisi 1451' de Edirne' de 
istinsah edilmiş ve Fars nesrinden çevrilmiştir. Bu yazma Macar Bilimler 
Akademisi Kütüphanesi Doğu Koleksiyonunda bulunınaktadır. Yazmaya ilk 
dikkat çeken Arınin Vambery olınuştur. Vaınbery, Aftosmanische Sprach
studien (Leiden 1901) adlı ınakalesinde bu yazına hakkında ileride yapılacak 
bir araştırmanın teınellerini atmıştır. 

Daha sonra Andreas Tietze'nin başladığı ve György Hazai ile birlikte 
taınaınladıkları 2 ciltten ınüteşekkil olan bu çalışma ortaya çıkmıştır. Çalış
manın birinci cildi eser hakkında geniş bilginin verildiği, eserin tanıtıldığı, 
çalışına yönteminin açıklandığı bir giriş ve Budapeşte yazmasının taın met .. 
ninin yazı çevriıninden oluşmaktadır. İkinci cildi ise eserin faksimilesi teşkil 
eder. 

Çalışma, György Hazai'nin kaleme aldığı ve Andreas Tietze'nin ikinci 
dünya savaşı sırasında başlattığı projenin nasıl bir süreç takip ederek yayın 
aşamasına geldiğini ayrıntılarıyla anlattığı bir önsözle başlaınaktadır. Ön
sözden sonra yer alan giriş kısmında eserin içeriği, adı, yazıldığı tarih, ya-
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zarı, düzeltıne ve edisyonlar, eserin yazmaları ve bu yazmaların nerelerde 
bulunduğu, eserin el yazınaları üzerine yorumlar alt başlıklarıyla eser hak
kında ayrıntılı bilgi verilmiştir. Giriş kısmından sonra György Hazai iınzalı 
bir takdim yazısı yer alınaktadır. Bu bölümde eser hazırlanırken katkıda 
bulunanlara teşekkür edilınektedir. Daha som'a el yazınası başlığı altında 
yazınanın tespiti, biçiınsel özellikleri üzerinde durulınuştur. Hemen sonra 
yer alan yayın ilkeleri başlıklı bölümde eser yayıma hazırlanırken dikkat edi
len ilkeler açıklanmış, teınel olarak çalışmada kullanılan işaretlerden, Arapça 
biçiınıerin yazılışından, imlaya ait özelliklerden bahsedilıniştir. Bir sonraki 
kısıında da yazmaya has nitelikler ve filolojik özellikler tablolar halinde 
gösterilmiştir. Bu bölüınün heınen ardından da eserin içerdiği 42 hikayenin 
başlıkları Arap hartli olarak verilmiştir. 

F erec ba 'd eş-şidde "Aczdan Sonraki Mutluluk" 1001 gece hikayeleri 
tarzında 42 hikayenin toplandığı bir derlemedir. Eserin yazınası teıne! olarak 
üç bölümden oluşınaktadır. Birinci bölüınde kısa bir önsöz, Allah'a övgü ve 
eser hakkında birkaç genel ifade yer alınaktadır. İkinci bölümde bir sicil 
tablosu ve hikayelerin başlıklarının yazıldığı kısım bulunmaktadır. Üçüncü 
kısıın ise hikayelerin bulunduğu bölümdür. Eserin başlığına gelince birçok 
başlık söz konudur. Bunlardan bazıları şunlardır: Ferec ba 'd eş-şidde, el
ferec ba 'd eş-ş id de , Ahbar el-ferec ba 'd eş-şidde, Ferah ba 'd eş-şidde. Baş
lıkların kökeni konusunda da birçok görüş vardır. Bu görüşler çalışmanın 
giriş kısınında Die Herkunft des Titels "Başlıkların Kökeni" alt başlığı altın
da tartışılınıştır. 

Bir diğer konu da eserin istinsah tarihidir. Bu konu da değişik çalışına
larda ele alınmıştır. Eserin Budapeşte, Paris, İstanbul, Bursa Münih Kütüp
hanelerinde yazmaları ınevcuttur. Bu yazmaların en eskisinin H. 855 
(M. 1451 )'te Edirne' de istinsah edilen ve bugün Macar Biliınler Akademisi 
Kütüphanesi Doğu Koleksiyonunda bulunan nüshası olduğu tespit edilmiştir. 
Eserin yazınaları hakkında Armin Vambery Altosmanische Sprachstudien 
(Leiden 1901) adlı ınakalesinde bilgi vermektedir. 

Bir diğer öneınli konu da eserin yazarının kiın olduğudur. Keşf az
Zunun'da eserin iki çevirıneninin olduğu ve bunların M. b. 'Ömer al-Halebi 
ve Lutfi at-Tokadi oldukları ifade edilmiştir. Bunun doğru olınadığı son
radan ortaya çıkınıştır. Bu konudaki tek delil eserin yazılına tarihi belli 01-
ınayan ancak 15. yüzyılın ortası olduğu tahmin edilen İstanbul, Laleli (L) 
nüshasının ilk yaprağının önündeki ınetnin arkasında bulunan ifadedir. Bu
rada kitabın adının Ahbar el-fn'ec ba 'd eş-şidde ve yazarının al-Kasım b. al-
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Muhammed olduğu yazılınaktadır. Yazı ve mürekkep bu notun sonradan ya
zılmadığını göstennektedir. 

Bahisler ve yayınlar alt başlığı altındaki bölümde eser üzerine şiındiye 
kadar yapılınış yayınlar ile doğrudan ya da dolaylı olarak eserden bahseden 
kaynaklar üzerinde duruhnuştur. Daha sonraki bölümde eserin yazmalan 
tanıtıhnıştır. 

Burada eserin 44 yazmasından bahsedilmiştir. En öneınli ve eski yaz
malar Paris (Pı), Budapeşte (Bs), İstanbul, Laleli (L), İstanbul, Haınidiye 
(H), Münih (M), Paris (P2), İstanbul Üniversite Kütüphanesi (U), İstanbul, 
Fatih (F) yazınalandır. 

Paris (Pı) yazınası Bibliotheque Nationale A.F., No. 377'de kayıtlıdır. 
Blochet katoloğunda, MSS. tures, 1, 159 olarak kayıt altına alınmıştır. Sade 
bir nesih yazısıyla yazılmış olan yazınada 42 hikaye yer almaktadır. 

Budapeşte yazınası ise (Bs), Macar Bilimler Akademisi Kütüphanesi Doğu 
Koleksiyonunda Török, F. 71' de kayıtlı olarak bulunmaktadır. Edirne' de 
istinsah edihniş olan bu nüshanın yazınaların en eskisi olduğu düşü

nülmektedir. İstanbul Lalelide bulunan (L) nüshası No: 1698'de kayıtlıdır. 
Bu yazma da nesih yazısıyla istinsah edilmiştir. İstanbul Hamidiye (H) 
nüshası, No. 1173 'te kayıtlıdır. Nesih yazısıyla kaleme alınan bu yazına 
siyah mürekkeple yazıhıııştır, ancak hikayelerin başlıkları altın sarısı ve 
kınnızı mürekkeple yazılmıştır. Münih nüshası (M), Devlet Kütüp
hanesi'nde, No. 204'te kayıtlıdır. Diğer bir Paris nüshası da (P2

), Biblioteque 
Nationale'de A.F., No. 384'de kayıtlı olan nüshadır. Blochet katoloğunda, 
MSS. tıtres, 1, 162 olarak kayıtlıdır. Bir başka öneınli nüsha da İstanbul 
Üniversite Kütüphanesi'nde T 460 nmnarada kayıtlı olan nüshadır. Bu 
nüshada da 42 hikayenin tamamı bulurunaktadır. Son önemli nüsha Fatih 
Nüshasıdır. Fatih Millet Kütüphanesi 3718 numarada kayıtlıdır. 

El yazmalarının tanıtıldığı bölüınün hemen ardından el yazmaları üzerine 
yapılan yoruınlara değinilıniştir. Eserin pek çok yazmasının bulunması ese
rin 15. yy'daki yaygınlığını, çok okunduğunu ve çok sevildiğini gös
termektedir. Bu yaygınlık daha sonraki dönemlerde kaybolınuştur. Ayrıca 
eserin daha sonraki yazmalarında ınüstensihlerin eserdeki söz düzenine mü
dahale ettikleri, okuyamadıkları yerlere yeni sözcükler ekledikleri anla
şılmaktadır. Bu da 16. yy' dan sonraki yazmaların filolojik değerinin fazla 
olmadığını göstermektedir. Bu yüzden 15. yy. ve kısınen 16. yy'dan sonraki 
yazmalara dikkatli bakılmalı ve bu yazmalar dikkatlice incelerunelidir. 

İzleyen bölüınde eser hazırlanırken temel alınan Budapeşte nüshasının 
neden seçildiği üzerinde durulmuştur. Bu nüshanın seçilmesinde nüshaların 
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en eskisi olınası, dikkatli yazılmış olması, harekelenmiş ve okunaklı olınası 
etkili olınuştur. Bu nüshadaki boşluklar H nüshasıyla tamaınlanmıştır. 

Daha sonraki bölüınde eserin teşekkülü üzerinde durulınuş, eserin teınel 
alınan yazınasında rastlanan ilginç noktalara değinilmiştir. En ilginç nokta 
eserin birden fazla elden çıkmış olmasıdır. Hangi hikayenin kim tarafından 
yazıldığı bu bölüınde tespit edilıneye çalışıhnıştıf. Temelolarak dört tip yazı 
tespit edilıniş, hangi tip yazının hangi hikayelerde kullanıldığı belirlenmeye 
çalışılınıştır. 

Bir diğer başlık da eser yayıma hazırlanırken uygulanan ilkelerdir. Ya
yıında kullanılan işaretler, Arapça-Farsça biçimlerin yazımı ve yazıçevrim 
yönteıni bu başlık altında açıklanankonulardır. Bu bölümde anlatıldığına 
göre, yazı çevriıninde ınodern Türk alfabesi temel alınmış, bazı ilave harfler 
de kullanılmıştır. Bu bölümde yazı çevriminde kullanılan harf ve işaretlerin 
kullanımı açıklanmıştır. 

Sonra Tablolar kısmı gelmektedir. Burada yazınamn niteliklerini gösteren 
tablolar verilıniştir. 19 tablo yer alınaktadır. Bu tablolar sırasıyla şu noktaları 
içermektedir. 

1. tablo: Hikaye başlıklarının yapısı gösterilıniştir. Bu tabloda hikaye 
başlıkları orijinal yazıınlarıyla verilmiştir. 

2. tablo: Yanlış kullanılan fonetik işaretler düzeltilmiştir; ka(y)ul ~ 
ka(b)ul (l6b.14); (y)adişah ~ (p)adişah (l9.b.10) 

3. tablo: Fonetik işaretlerin eksikliği gösterilıniştir; (b)ulJa (19. b.12.); 
teni(n)i (22.a. 19); (e)tdi (22.b.6). 

4. tablo: Hareke işaretlerinin eksikliği gösterilmiştir; göz(ü)1)İ gÖ1)lülJi 
(lS.a.1);giyiş(lj leldenl (19.b.3). 

5. tablo: Atlanan fonetik işaretlerin yerleştirilmiştir; sela(m) i verdio 1(13. 
b. 21.); Mahiya(r)şaha (14. a. 15.); o(r)tasında (38. b. 14} 

6. tablo: Metinde eksik hece ve sözcüklerin eklenmesi gösterilmiştir; 

o(turdı) (14.b.18); (ljkindiyegin (23.b.17.) 
7. tablo: <> işaretiyle metinde tamir edilen yerler gösterilıniştir; melahat 

<u> letafetile (l2.a.8.); can <u> dil (lS.aA.). 
8. tablo: Yayıma hazırlayanların çıkarttıklan işaretler gösterilıniştir; 

bul[ar]ar(a) (12.a.6.); söz{iiz] '(l2.a.13.). 
9. tablo: Yayıma hazırlayanların kendilerinin çıkarttıkları işaretler 

gösterilıniştir: [[görermüz]] (10.b.1S); [[i)]Idutasın] (21.b.6). 
10. tablo: Üste ve alta yazılan işaretler gösterilmiştir; Ikimsel [mecala] / 

vakıf ola i (l4.b.2.); endişe[lü]lerüIJ (l7.b.1.). 
11-13 tablolar: o işaretinin kullanımı gösteri lıniştir. 
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ILtablo: o işaretinin söz başında kullanımı gösterilıniştir; Muvaffak 
oib(n)-t 'Adaban i kızznu1j i (l8.b.L.); 'Asafoib(n)-iBerhiyadur (33.a.8.). 

12. tablo: o işaretinin söz içinde kullanımı gösterilıniştir; hanii-oman 
(17.b.S.);paYlo-mah (43.a.12.). 

13. tablo: o işaretinin söz sonunda kullanımı gösterilmiştir; gibio (S8.a.1.); 
fazlao (l3.b.l6.). 

14. tablo: Diğer özel işaretler gösterilmiştir; gari"blıga (37.a.3.); ademYlık 
(37.b.12.). 

IS. tablo: - ve -/- işaretlerinin kullanımı gösterilmiştir; sevdilginden + 

(26. b. 16.); wiribimişimiş + (S9 .a.4.). 
16. tablo: x işaretlerinin kullanımı gösterilmiştir; besledt (46.a. IS.); gel

diiklerindenx (143 .a. 7.). 
17. tablo. l'nin gösterilişi; vezfrü1j (89.a. 19; 89.b. 1 .); zfnehar (S3.a.8.) 
18. tablo. Bazı duruın eklerine genel bir bakışı içerir: ma i dahı ziyade i 

(1 18.b.19.); me i sekseni all (l27.b.6.). 
19. Farsçadan ödünçleıne sözcüklerde söz başı H/nin durumu göste

rİlınİştir: vav-z ma 'dule durumları; bf-heUfşted' (180.a. 14.); derh@st (34.a. 
10.); came-hevaba (l39.b.18.); h@nende-sine (l24.b.2.); huvişten-da? 

(106.b.13.); hoca (8.a.1.); h@cao (S3.b.S.) huon-hor (64.a.L.); merdiim-h@r 
(124.b.3.). 

Metne genelolarak baktığımızda Eski Osınanlıcanın tİpik özelliklerini 
taşıdığını görürüz. 

ETü. k > EAT g; kişi> gişi (2.b.7.); kök> gök (1.b.8.); kökiis > gögüs 
(70.b.3.); kel- > gel- (71.a.8.); kir- > gir- (71.a.3.). 

ETü. t- > EAT d-; tut- > dut- (2.b.lS); tur- > dur- (2.b.18.); tile- > dile-
(3.a.13.); taş> daş (3.b.l0.); te- > de- (70.a.l 1.) 

ETü. b- > EAT v-; ber- > ver- (3.a.13.); bar- > var- (7.a.8.) 
ETü. b- > EAT @-; bol- > 01- (l0.b.9.). 
Çok heceli sözcüklerin sonundaki g fonemi düşmüştür (ETü. -g> EAT -

o;): kapzg> kapu (l1.a. 14.); sıfatlıg > sıfatlu (71.a.1.); kiçig> kiçi (l22.b. 
IS.) 

Sözİçi ve söz sonu ldl fonemi ıyiye değişmiştir (ETü. -d > EAT -y-;): 
adak> ayak (l3.a.9.). 

Özellikle çok heceli sözcüklerde belirli durumlarda yuvarlaklaşmalar 
görülür; kapzg > kapu (l1.a.14.); sıfatlıg > sıfatlu (71.a.1.); yazar-dımı 
(221.b.4); kızuya (222.a.L.). 

György Hazaİ ve Andreas· Tİetze'nin Eski Anadolu Türkçesinin tarihi 
graınerinin bazı sorularına cevap verme amacıyla hazırladıkları bu eserin 
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Eski Anadolu Türkçesinin dilbilgisinin şekillendirilınesinde ve bazı teınel 
sorunların çözümünde faydalı olacağına inanıyor, bu vesileyle merhuın An
dreas Tietze'yi saygıyla anıyonun. 

Ersin Teres 
(İstanbul) 
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