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Anadolu Türk Yazınının Başlangıç Döneminde Bir Yazar 

ve ÇarlJ-niime'nin Tarihlendirilmesi Üzerine! 

Semih Tezcan 
(Bamberg) 

Anadolu Türk yazını üzerine çalışmaların sayısı gittikçe artmakta, yeni ya
yınlar, her şeyden önce metin yayınları, bize bu yüzyılların daha önce' hiç 
bilinmeyen temsilcilerini tanıtmaktadır. Örneğin Fa1;}rı, FLEMMING 'in 
çalışmaları yayınlanıncaya kadar hiç bilinmeyen bir yazardı.2 (Iş lç;-nam.e 

yazarı Mehmed'i ilk defa YÜKSEL tanıtmıştır. 3 KUab evşaf el mesacidi'ş
şer lje ' nin varlığını MAZIOG~U ilk olarak 1963' te duyurmuştur.4 Daha önce 
sadece adı bilinen Şeyyad (İsa'nın bir eserini C. DiLÇiN 1978'deS , (Ömer 
bin Mezıd'in varlığı 1928' den bu yana bilinen nazireler derlemesini 
CANPOLAT 1982'de yayınlamıştır.6 Jj oea Mes(üd'un önemli' mesnevisi 
Süheyl ü Nev-bahar' ın metin yayını da ancak son yıllarda yapılmıştır. 7 Bu
nunla birlikte daha bu edebiyatın başlangıç dönemi, yani 13., 14. ve 15. 

ı Bu yazı, 7-11 Eylül 1986 tarihleri arasında Pecs'te (Macaristan) toplanan 7. CIEPO'da 
(International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies) sunulmuş bildirinin 
genişletilmiş metnidir. Dr. MEfİN AKAR 'ın 1983 ve 1984'te İstanbul'da sunduğu iki 
bildirinin metinlerini görmeden bu yazıyı yayınlamak istememiştim. AKAR'ın 
bildirisinin 1987'de yayınlanmış olduğundan ise epeyce gecikmeyle ancak geçen yıl 
haberim oldu. 

2 B ARBARA FLEMMING, "Fabri s tl usrev u ıS]' lin vom J ahre 1367. Eine vergessene 
türkische Dichtung aus der Emiratszeit", Zeitschrijt der Deutschen Morgenliindischen 
Gesellschajt 115 (1965), s. 36-64; aynı yazar, Fabrıs f/usrev u Sırın. Eine türkische 
Dichtung von 1367, Wiesbaden 1974, VII + 486 s. + Tıpkıbasım. 

3 SEDİT YÜKSEL, Mehmed. /şk-name (İnceleme - Metin). Ankara 1965. 
4 HASİBE MAZIOGLU, "Anadolu'da 13. Yüzyıl Ürünlerinden Yeni Bir Eser". X. Türk Dil 

Kurultayında Okunan Bilimsel Bildiriler, TDK 1963, s. 75-79; aynı yazar, Ahmed 
Fakih: Kitabu evsajı mesacidi'ş-şerlje.TDK, Ankara 1974, 119 s. 

S CEM DİLÇİN, "XIII. Yüzyıl Metinlerinden Yeni Bir Yapıt: Al:ıval-i ~ıyamet", Ö. A. 
Aksoy Armağanı, TDK Ankara 1978, s. 49-86. 

6 MUSTAFA CANPOLAT, (Ömer bin Mezld: Mecmü(atü'n-ne:ıtilr, TDKAnkara 1982, 370·s. 
7 CEM DİLÇİN, Mes(üd bin A/:ımed: Süheyl ü Nev-bahar, İnceleme - Metin -' Sözlük, Ankara 

1991, VII +676 s., 13 s. tıpkıbasım. 

http://www.turkdilleri.org



76 SEMİH TEZCAN 

yüzyıllar üzerine eksiksiz bir genel bakış ortaya konabilmiş değildir. Bu 
durumun değişik nedenleri vardır. Birincisi: Dünya kütüphanelerine dağıl
mış Eski Osmanlıca yazma eserlerin hepsi incelenmiş değildir. İkincisi: 
Kimi yazma eserlerin pek az nüshası bulunmaktadır. Anadolu' da siyasal 
birlik ancak 15. yy.da Fatih Sultan Mehmed döneminde sağlanabilmiştir. 
Osmanoğulları Anadolu'nun bütün yörelerinde egemenlik kurmadan önce 
çoğu yazarın eserleri ancak yöresel yaygınlık kazanmış, az sayıda istinsah 
edilmiş olsa gerek. B u, özellikle din ve tasavvuf dışı konularda yazılmış 
eserler için geçerlidir. Sultan Veled, Yünus Emre, cAşı~ Paşa gibi din ve 
tasavvufa ilişkin edebi eserler yazmış olan yazarlar, siyasi bakımdan ayrı 
yönetimlere bağlı bölgelerde yaşamış olsalar da nisbeten daha geniş bir 
yaygınlık kazanmışlardı. Üçüncüsü: Kimi yazarların eserleri halk arasında 
beğeniImiş ve yayılmış olsa bile, bunlar ancak 15. yy. ortalarında ortaya 
çıkmaya başlayan Mecmü(a (antoloji) derleyicilerinin ve daha sonraki tez
kirecilerin ilgisini çekmemiştir. Mecmü(a derleyenlerin ve tezkire yazanla
rın yalnızca kendi zevklerine uygun düşen yazarları önemsemiş oldukları, 
kendilerince belirledikleri bir düzeyin altında gördükleri yazarlara yer ver
meyi ise gereksiz buldukları anlaşılıyor. Ayrıca Anadolu'nun birbirinden 
uzak değişik illerinde yaratılıp az sayıda çoğaltılmış olan kimi eski eserle
ri onların da hiçbir zaman görüp okuyamamış olduğunu kabul edebiliriz. 

?Sula Fa~ıh 
İşte burada üzerinde duracağım yazar da, dinsel temaları işleyen eserler 
yazmış, halk arasında Uzun süre beğenilip tutulmuş bir yazar olmasına 
karşın hiçbir eski kaynakta sözü edilmeyen, modem edebiyat tarihlerinde 
ve araştırmalarda da adı ya hiç anılmayan, ya da Yüsuf u ZüleylJa mesne
visinin Şeyyad Bamza'nın aynı konudaki eseriyle benzerliği dolayısıyla 
onun bir taklitçisi sayılarak kendisine ancak birkaç cümleyle yer verilen 
?Sula Fa~ıh veya Fa~ı'dır. Bu yazar üzerine bugüne değin yapılmış bir 
çalışma bilmiyorum. Aşağıda görüleceği gibi adının ilk kısmı bile kesin 
olarak bilinmeyen bu yazardan ilk kez 1946 yılında Şeyyad Bamza'nın 
Yüsuf u ZüleylJa'sını yayınlamış olan D. DiLÇiN söz etmiştir. 8 D. DiLÇİN 
kitabının girişinde Şeyyad Bamza'nın mesnevisi üzerine bilgi verdikten 
sonra 13. yy.ın son yılında Suli Fa~ıh adlı bir şairin bu eseri genişleterek 
4700 beyit olarak yazdığını söylemiş 9, daha sonra da her iki eserde 
birbirine benzeyen ya da birbirini andıran 40 beyti karşılaştırmıştır. 10 

8 DEHRİ DİLÇİN, Şeyyad Hamza: Yusufve Zeliha. TDK, İstanbul 1946. 
9 D. DİLÇİN, aynı eser s. 9. 
10 D. DİLÇİN, aynı eser, s. 26-40. 
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D. DiLÇiN, KÖPRüLü'uün adını anmamakla birlikte, onun düşüncesinin 
doğruluğunu kabul ederek Şeyyad I:Iamza'yı 13. yy. şairi saydığından Suli 
Fa~ih'i onun taklitçisi saymakta duraksama göstermemiş, yine de "tah
minimize göre" diyerek başka tahminlerin de mümkün olduğunu belirten 
dikkatli bir ifade kullanmış, kesin bir görüş bildirmekten kaçınmıştır. Suli 
Fa~ih'in eserinin yazılış tarihi olarak 1299'u vermesi ve beyit sayısını 
4800 olarak göstermesi, onun o zaman Raif Yelkenci'nin özel kütüp
hanesinde bulunan, bugün ise nerede olduğunu belirleyemediğimiz bir 
nüshayı.görüp incelemiş olduğunu ortaya koymaktadır. 

Türk edebiyatında Yüsuf ve Züleyba mesnevileri üzerinde bir çalışma 
yayınlamış olan HALİDE DOLU, yazann adını Sula Fa~ih olarak vermekte 
ve D. DiLçiN'in de gördüğünü sandığımız Raif Yelkenci nüshalanyla 
birlikte 8 nüsha göstermektedir. II DoLU, bunlardan 3'ünün (4, 7, 8) sadece 
nerede bulunduğunu bildirmiş, öbürlerini ise kısaca tanıtmıştır. Raif 
Yelkenci nüshalanndan ikisini biraz daha aynntılı tanıtmıştır, bunlardan 
birinde eserin telif tarihi olarak hicrl 700 (m. 1300/1) verilmekte,12 
ötekinde ise beyit sayısı 4800 olarak gösterilmektedir. 13 DOLu'nun bu iki 
nüshanın son sayfalarının çevriyazısını vermiş olması, bugün nerede 
bulunduğu bilinmeyen bu nüshalardaki bu bilgiler bakımından önemli 
olmuştur. Ancak, DOLu'nun belirttiği üzre bu bilgilerin yer aldığı beyitler 
esere sonradan eklenmiş olmalıdır, dolayısıyla bu bilgilere güvenilemez. 

DOLU, gerek yazar üzerine, gerekse bu eserin Şeyyad I:Iamza'nın eseri 
ile benzerliği üzerine bir şey söylememiştir. KOCATÜRK, edebiyat tarihinde 
dinı manzum destanlardan söz ederken Fa1$:ıh'in eserine iki sayfa kadar yer 
ayırmıştır. 14 KOCATÜRK, yazann adını Süli Fa~ih olarak okur. Fa1$:ıh'in 
eserinin Şeyyad I:Iam~a'nınkinden daha üstün olduğunu, nazım tekniği, dil 
ve anlatım bakımından ondan daha olgun olduğunu vurgular. Üstü kapalı 
bir biçimde onun belli bir ölçüde Şeyyad I:Iamza'yı taklit etmiş olduğu 
düşüncesini dile getirmekle birlikte, "Türk edebiyatının gelişmesinde 
önemli bir yeri olduğunu" ilk kez yazmış olmakla yazara değer verir. 
KOCATüRK'ün bu kısa değerlendirmesinin, daha sonraki edebiyat tarih
lerinde hemen hiçbir yankı uyandırmadığını görmekteyiz. Örneğin 
BJÖRKMAN, Fundamenta II' deki makalesinde yazann adını Suli olarak tek 
bir cümleyle anmış, Şeyyad Bamza'nın eserini 4800 bey te genişlettiğini 

11 HALİDE DOLU, "Yusuf Hikayesi Hakkında Birkaç söz ve Bazı Türkçe Nüsha1ar". lÜEF 
Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 4,1952, s. 419-445 ("Su1a F~Ih", s. 426-431). 

12 D0L--U s. 426, no. 1. 
13 DOLU s. 428 ve dev. no 5. 
14 VASFİ MAHİR KOCATÜRK, Büyük Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara 1964; 2Ankara 1970, 

s. 149-151. 
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söylemiştir. lS BOMBAcı'nin Türk edebiyatı tarihinin Fransızca çevirisinde 
yazardan bir cümleyle söz edilmiş, adı Su la Faı~Ih olarak verilen bu 
yazarın bilinmeyen bir tarihte mesnevi tarzında "küçük" bir şiir yazdığını 
söylemiştir. 16 LEVEND, yazarın adını Süle F~Ih okumuş ve onu 14. yy. 
da Yüsuf u Züleyba yazan şairler arasında saymıştır. 17 MAzlOÖLU, yazarı 
Sulı Fa~Ih diye anmakta, vezin bakımından Şeyyad Bamza'nın takipçisi 
olduğunu ve 1298'de kaleme aldığı Yüsuf u ZüleylJii'sının 3302 beyitten
oluştuğunu söylemektedir. 18 

Araştırmalarım sırasında bu eserin DOLU' da bahsedilmeyen başka 
nüshalarının da bulunduğunu belirledim. Hemen belitmek gerekir ki, gerek 
DOLu'nun tesbit ettiği, gerekse benim görebildiğim yazmaların bir kısmı 
oldukça eski yazım özellikleriyle fakat bir hayli geç tarihlerde istinsah 
edilmiştir, bazılarının istinsah tarihini belirlemek ise mümkün değildir. 
DOLu'nun gösterdiği nüshalardan biri (İstanbul Üniversite Kütüphanesi, 
No. 970) 1749'da çekimlenmiştir. Demek ki, dili açıkça Eski Osmanlıca 
olan ve hiçbir eski kaynakta anılmayan bu eser, 18. yy. ortasına kadar halk, 
arasında unutulmamıştı. Yalnızca bir nüshada bulunan ve sonradan 
yapılmış bir ekleme olduğu açıkça beni olan hicrl 700 tarihi ciddiye 
alınmasa bile, eldeki nüshalar arasında yer yer birbirinden epeyce ayrılan 
beyider, hatta bölümler bulunmasını, bu eserin oldukça erken bir dönemde 
yaratılmış olduğunu gösteren bir kanıt olarak kabul etmek gerekir. Buna 
karşılık erken dönem için normal sayılan 'imiile ve zibiijların ötesine geçen 
vezin bozuklukları ve sayıca daha az da ols~. uyak aksaklıkları şüphesiz 
dikkatsizce yapılmış istinsahlardan ileri gelmektedir. 

Kısacası, daha tezkireciliğin başlamadığı bir dönemde, herhalde 14. 
yy.da yaratılmış olan bu eser, kimin tarafından, ne zaman, nerede yazılmış 
olduğu hemen hemen unutulmuş olarak neredeyse anonim bir halk kitabı 
haline gelmiştir. ÇekimIemeler sırasında harekeleme (vokalizasyon) 
değiştirilmiş, anlaşılmayan kimi eski sözcük ve deyimlerin yerine 
anlaşılabilecek olanlar konmuştur. Kuşkusuz, eserin bu kadar uzun süre 
okuyucu ve dinleyici bulmasındaki en önemlietken Fal5:Ih'in yalın ve 
içtenlikli söyleyişi olmuştur. 

Bir yahdan lçışşii-lJviin ve müstensihler tarafından birçok ekleme ve 
çıkarmalar yapılmış olması, öte yandan nüshalardan bir çoğunun başında, 

15 WALTHER BJÖRKMAN, "Die altosmanische Literatür", Philologiae Turcicae Funda
menta II, Wiesbaden 1964, s. 403-426, s. 408. 

16 ALESSIO BOMBACI, Histoire de la Litterature Turque, Paris 1968, s. 228. (Eserin 
İtalyanca aslında ise Sula Fa~Ih hiç yer almıyor). 

17 AGAH SıRRı LEVEND: Türk Edebiyatı Tarihi, TTK Ankara 1973, s. 128-9. 
18 MAZIOGLU: "Türk Edebiyatı (Eski)", Türk Ansiklopedisi fasikül 256, 1982, s. 91. 
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ortasında ve sonunda eksiklik ve kopuklukların olması yüzünden bu 
mesnevinin orijinalindeki beyit sayısını tam olarak belirlemek herhalde 
hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. 

Bütün bunlara karşılık, bu eserin daha önce KOCATüRK'ün de belirtmiş 
olduğu üzre bazı önemli yönleri vardır: Bugün elde bulunan ve dili kısmen 
yenileştiriImiş nüshalardaki durumuyla dahi eskicil sözcük, deyim ve 
biçimler bakımından Eski Osmanlıca'nın önemli metinlerinden biridir. 
Yabancı ögelerin oranı bir hayli düşüktür. Bütün yalınlığına karşılık 
oldukça canlı, sürükleyici bir anlatımı vardır. Olayların birbirine bağlanışı, 
geçişler ustacadır. Sadece merak ve heyecan uyandırmak için kaleme 
alınmış basit bir halk yazını ürünü sayılamaz. Halk geleneğinden fazlaca 
ayrılmak istememiş yetenekli bir söz ustasının eseridir. 

Metni yayınlarken bu noktaları ayrıntılı olarak ele alacağım. Burada 
sadece yazarın adının ilk kısmı üzerinde durmak ve bu FaI$:ıh ile, Anadolu 
Türk yazınının başlangıç döneminde Türkçe edebi eserler yazmış başka 
FaI$:ıh'ler arasında birleştirme yapılıp yapılamayacağı konusuna değinmek 
istiyorum. 

Yukarıda araştırmacıların bu yazarın adını Suli, Suh, Süli, Süle, Sula 
olarak değişik biçimlerde okuduklarını gördük. 19 Ben, şimdiye değin 
yazar adının ilk kısmı olarak kabul edilmiş olan bu kelimenin yazar adının 
bir parçası olduğunu sanmıyorum. Çünkü kullandığım yazmaların bazı
larında, Sula vb. okunmuş olan bu kelimenin bulunduğu yerde söyle, 
şöyle, bile, şol sözcükleri yer almaktadır. Eserin istinsahları sırasında ya 
dikkatsizlikler sonucu ya da Fal.dh'e bir ad vermek kasdıyla bu sözcükle
rin Sula / Suli' ye çevrilmiş olabileceğini düşünüyorum. Raif Yelkenci' nin 
özel kütüphanesindeki nüshaları görmüş olan D. DİLÇiN yazar adını Suli 
olarak vermiş, fakat yine aynı nüshaları inceleyen DOLU, Sula okumayı 
tercih etmiştir. Bu duru;ın, o nüshalarda da yazar adının tutarlı yani herkes 
tarafından aynı okunacak biçimde yazılmamış olduğunu göstermektedir. 20 

19 MAZIOGLU: "Türk Edebiyatı (Eski)", s. 91'de bu adı Savla okuyanlar olduğunu da 
bildiriyor. 

20 Yanılıyor olabilirim, belki Sula/SuH vb. gerçekten bir kişi adıdır. Ancak böyle bir adı 
açıklamak hiç de kolay değildir. Sözlüklerde bunu açıklamaya yarayacak (Anadolu 
Türkçesinde kullanılan) bir sözcük bulunmuyor. Çin ve Arap kaynaklarına göre 8. 
yy.ın ilk yarısında yaşamış bir Türgeş hükümdarının adı Sulu'dur. Yine 8. yy. 
başında eurdin hükümdan olan Şul Tegin, Ya~üt'un bildirdiğine göre Türk imiş, 
(bkz. ZEKERİYA KİTAPÇı: Türkistan'da Müslüman olan ilk Türk Hükümda;ları, 
İstanbul ı 988, s. 53). Bu hükümdarın soyundan olduğu rivayet edilen tarihçi, yazar ve 
satranç oyuncusu Şull için (ölümü 946) bkz. isıam Ansiklopedisi, cIl, s. 22 ve dev. 
Fakat bu benzerlikler, büyük zaman farkı yüzünden fazla bir şey ifade etmez. 
Selçuklu, Anadolu beylikleri ve Osmanlı döneminde benzer bir ada rastlanmıyor. Akla 
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Yazarımızın adının ilk kısmının okunuşu, hatta böyle bir kısım olup 
olmadığı hiç de kesin olmadığına göre bu FaL.<.lh ile adlannda F akıh 
sözcüğü yer alan başka yazarların aynı kişi olup olmadığı sorusu da ister 
istemez akla gelmektedir. 

Başka Fa ~ih'ıer 
Adında falçlh sözcüğü bulunan başka (?) Eski Osmanlıca dönemi yazarları 
şunlardır: 

1) Kitiib evşiif el mesiicidi'ş-şerlje yazarı. Bu yazar adını iki yerde 
Fal.dh, üç yerde de AQ.med olarak vermiştir. 21 

2) Diisitiin-ı Mu/:ıammed-i Şanefi nüshalarının birinin sonunda yazar adı 
olarak Dervış Falf.lh bulunmaktadır.22 Doğalolarak buradaki dervış'in 
özel adın bir ögesi olduğunu kesinlikle söylemek mümkün değildir. 

3) Tursun Falf.lh: Bu yazardan ilk kez KÖPRÜLÜ, adını bildirmediği 
büyük bir mesnevisiD:in kendi özel kitaplığında bulunduğunu bildirerek söz 
etmiştir. 23 BULUÇ, 1963 yılında bir kongre bildirisiyle yazarın ~ışşa-i 
Mulç,affa( yada Ceng-i Mulç,affa' adlı eserini tanıtmıştır,24 KÖPRüLü'nün 
sözünü ettiği mesnevinin de aynı eser olabileceğini düşünmüştür.25 Ancak 
B ULuç'un verdiği bilgiye göre ~ışşa-i Mulç,affa' yaklaşık 600 beyittir, 
KÖPRÜLÜ ise büyük bir mesneviden söz etmiştir. Yine BULUÇ, bu eserin. 
yazarı Tursun F alç,ıh' in tarihi kaynaklarda hakkında biraz bilgi bulunan, 
Osman Gazi adına ilk hutbeyi okumuş ve kadılık yapmış olan Tursun 

yakın gelen tek şey, bu adı Süli okuyup bugünkü Sülü gibi Süleyman için bir küçültme 
saymaktır. Ne var ki bir yazarın böyle "şakalı" bir ad taşımış olması da pek olası 
değildir. 

21 MAZIOGLU, Ahmed Pakih: Kitabu Evsajı Mesacidi'ş-şerlje, s. 13. 
22 M. GÖTZ, Verzeichnis der Orientalischen Handschriften in Deutschland, Band XIII, 2: 

Türkische Handschriften, Teil 2, Wiesbaden 1968, s. 361, Nr. 502: Ms. or. oct. 2628: 
"Sammelband aus 2 Teilen ( ... ) Teil I der Hs: Dervıs FaqIh: Dastan-i MuJ:ıammed 
I:Ianefı. Legendarischer Bericht über die Kriegszüge (gazevat) MuJ:ıammed b. al
I:Ianafiyas gegen die UngHiubigen und gegen Tabm, dessen Tochter Mıne spater zum 
Islam übertritt und mit ıbn al-I:Ianafiya wegzieht, ... ". Yazar adı varak 19, satır 13'te 
şu beyitte geçiyor: 

aç gözilJi bı-çare dervış Pa/r-ı ~ * bu ögüti gendü özilJe o/r-ı ~91 
23 M. FUAD KÖPRÜLÜ, "Anadolu'da Türk Dili ve Edebiyatının Tekamü1üne Umumı Bir 

Bakış", Yeni Türk Mecmuası sayı 4, (s. 277-292) s. 286. KÖPRÜLÜ'nün bu yazısının 
yeniden yayınlandığı Türk Edebiyatı Tarihi'ne eistanbul 1981) eklenmiş olan dizinde 
(s. 435) bu Tursun Fal5:ıh ile 15. yy.da TanlJ-i Ebu'l-PetJ:ı'i yazmış olan Tursun Beg 
yanıltıcı bir biçimde bir arada verilmiştir. 

24 SADEITİN BULUÇ, "Dursun Fakih'in Gazavat-namesi", X.Türk Dil Kurultayında 
Okunan Bilimsel Bildiriler 1963, TDK, Ankara 1964, s. 11-22. 

25 Bkz. BULUÇ, aynı yazı, s. 11, dipnot 1. 
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Fa.l5:ıh ile aynı kişi olabileceğini tahmin etmiştir. Bu yazar hakkında daha 
sonra herhangi bir araştırma yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. BULuç'un 
sadece bir tahmin olarak yaptığı birleştirme, bir ansiklopedide kesin
leşmiş bilgi olarak yer almıştır: Meydan-Larousse, yazarın Osman 
Gazi'nin imamı olduğunu ve tek eserinin ~ışşa-i Mu1ç,affd olduğunu 

yazıyor.26 MAZIOGLU ise, Türk Ansiklopedisi'nde Tursun Fal.dh'i daha 
başka eserlerin de yazarı olarak gösteriyor. 27 Ne var ki, MAZIOGLU, bu 
eserlerin Tursun Fa.l5:ıh' e ait olduğunu nasıl belirlediği üzerine bilgi 
vermemiştir. 

Doğrusu, çarlJ-name ve Kitab evşaf el mesacidi'ş-şerlfe yazarı Fal.dh 
(veya Al].med Falf.ıh) ile Dasitan-ı Mu/:ıammed lfanef[ yazarı Dervış 
Fa~ıh,~ışşa-i Mu1ç,affd yazarı Tursun Fa~ıh ve ?Sula Fa~ıh arasında dil 
ve anlatım bakımından farklılıklar belirlemek bana da mümkün görün
müyor. Elbette, yalnızca dil ve anlatım benzerliğine dayanarak aslında 
bunların hepsinin aynı kişi olduğu öne sürülemez. Fakat hiç değilse şu 
soruları sormaktan kaçınmamak gerekir: 

1) Adlarında fa1ç,lh sözcüğü yer alan bu dört yazar gerçekten dört ayrı 
kişi miydi? . 

2) Bir takım mecmualarda Mu/:ıammed lfaneflhikayesiyıe bir arada yer 
alan, dil ve anlatım bakımından ona çok benzeyen bazı kısa manzum dini 
destanlar da bu eserin yazarı, Dervış Fal.dh tarafından söylenmiş / 
yazılmış olabilir mi? 

3)fa1ç,[h, 14. yy.da Anadolu'da "fıkıh bilgini" anlamının yanında "dini 
hikayeler anlatan kişi, 1ç,ışşa-lJvan" anlamına da kullanılmakta mıydı? 

Bu sorulara kesin yanıtlar bulmanın (şimdilik) olanaksız olduğunu 
biliyorum. 

ÖZTELLİ, bu tür bir kaç destanm sonunda.F a1ç,[h A/:ımed hürmetine 

ibaresinin bulunması dolayısıyla bunların 12. yy.da yaşamış AI:ımed F~Ih 
ile ilgisini düşünmüştü. 28 Bu destanlar hakkında KOCATüRK'ün edebiyat 
tarihinde verdiği kısa tasvirler dışında pek az araştırma yapılmış, ancak 

26 Meydan-Larousse Büyük Lugat ve Ansiklopedi, İstanbul 1970, c. 3, s. 920. 
27 MAZIOGLU "Türk Edebiyatı (Eski)" , s. 89: "Yine bu yy.da [XIV. yy.] yazılmış Hz. 

Muhammed ve Ali'nin savaşlarını ve kahramanlıklarını anlatan eserlerin sayısı da 
oldukça çoktur. Anadolu'nun 13-14. yy.lardaki siyası ve sosyal durumu da bu çeşit 
eserlerin yazılmasına sebeb olmuştur. Bu konuda en çok eser yazmış olan şair Tursun 
Fakih'tir. Kıssa-i Mukaffa (Hz. Muh.in Mukafafa adlı putla savaşı), Hz. Muhammed'in 
Ebucehil ile güreş tuttuğu, Gazavat-ı emirü'l müminin Ali, Muhammed Hanefi cengi 
gibi dini destanlar yazmıştır". 

28 ÖZTELLİ'nin bundan sonraki dipnotta gösterilen 1976'da yayınlanmış yazısı, s. 349 
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birkaç kısa metin yayınlanmıştır.29 Destanlardan bazılarının sonunda 
eyden, yani "söyleyen"inadı bildirilmiştir. Ancak bum~ hikaye yi ilk defa 
söyleyen ya da yazan değil, nakledenin, yani ~ışşa-IJYiin'ın adı olarak 
anlamak gerekir. 

Herhalde ~ışşa-IJYiinlar, bu kısa manzum hikayeleri elde edebildikleri 
nüshalardan ezbere öğreniyor, toplantılarda ise genellikle kitaba bakmadan 
okuyorlardı. Bu ezberlerne, aktarına, gerekli oldukça yeniden ezberden ya 
da bakarak nüsha yazma süreci sırasında metinlerin epeyce değişikliğe 
uğramış olduğu anlaşılıyor. Yine de bu metinler stilistik özellikleri 
bakımından incelenip bunlardan hangileri arasında büyük benzerlik bulun
duğu belirlenirse, bazılarının aynı kişinin eseri olduğunu kanıtlamanın 
mümkün olabileceğini sanıyorum. Böylece belki Yüsuf u ZüleylJii yazarı 
?Sula FaJ.c.İh'e ait başka metinler de olduğu ortaya çıkarılabilecektir. 

Şeyyad ~amza - ?Sula Fa~ih ilişkisi 
Şimdi bir başka noktaya, Şeyyad I:Iamza ile ?Sula FaJ.c.İh arasındaki 
ilişkiye yönelelim. Yukarıda adı anılan edebiyat tarihçilerinin hepsi, 
KÖPRüLü'nün Şeyyad I:Iamza'yı 13. yy. yazarı olarak tanıtmasının etkisi 
altında kalarak ?Sula FaJ.c.İh'i onun takipçi ve taklitçisi saymışlarcl'ır. 

?Sula FaJ.c.İh'e ait olduğu düşünülebilecek öteki eserleri bir yana bırakıp 
sadece Yüsuf u ZüleylJii'yı ele alalım. Bu eser, Şeyyad I:Iamza'nın aynı 
konudaki mesnevisinden üç misli büyüktür.ve ondan çok daha akıcı bir 
biçimde, çok daha rahat söylenmiştir. Bu eserin yazarı niçin zaman zaman 
kendisinden daha güç, dahaçetrefil söyleyen bir şairin beyitlerini olduğu 
gibi almış, aktarmış olsun, ya da onunkine pek benzeyen beyitler, mısralar 
söylemeye çalışmiş olsun? 

Ben, önceki araştırmacıların ak~ine Fa~ıh'in Şeyyad I:Iamza' dandeğil, 
Şeyya d I:Iamza'nın Fa~ıh'ten yararlanmış olduğunu ileri sürmek 
istiyorum. Yani bence, F~lh, Şeyyad I:Iamza'nın eserini örnek alıp onu üç 

29 Bkz. CAHIT ÖZTELLl, "Geyik Destanı", Türk Folklor Araştırmaları c. 7, 1961; aynı 
yazar, "İslam' dan sonra tık Halk Edebiyatı ve Anadolu' da Meydana Gelen Eserler", 
Uluslararası Folklor ve Halk Edebiyatı Semineri Bildirileri. 27-29 Ekim 1975, Konya, 
Ankara 1976, s. 344-350; ŞÜKRÜ ELÇtN, "Kirded Ali'nin Güvercin Destanı", Türk 
Folkloru 33, [Nisan 1982], s. 5-6; AM lL çELEBıooLu, "Türk Edebiyatında manzum 
Dini Eserler", Şükr'J Elçin Armağanı. Ankara 1983, s. 153-166 (s. 160). ZAFER 
ÖNLER, "Manzum Halk Hikayelerinden Dasİtan-ı Cafer-i Dayyar". Fırat Üniversitesi 
Dergisi (Sosyal Bilimler) 4. 1990, 197-226. 

Bu destanlardan bazıları taşbasması olarak yayınlanmıştır. Kesik Baş Kitabı'nın 
"çağatayca" diye nitelendirebileceğimiz bir çevirisi de bilinmektedir, 1846'da 
Kazan'da yayınlanmıştır; bkz. JAN CIOPINSKI, "Kesik BaS Kitaby,Variante de Kazan", 
Folia Orientalia 9, 1969, 79-88. 
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misli genişletmemiş, Şeyyad l:Iamza, F$h'in eserinden büyük ölçüde 
esinlenerek, zaman zaman onun beyitlerini olduğu gibi alarak ve üç misli 
kısaltarak özetlemiş, ortaya yeni bir Yüsuf u ZüleylJii çıkarmıştır. Fakat bu 
iddiayı destekleyebilmek için önce Şeyyad l:Iamza'nın hangi yüzyıl yazarı 
olduğu konusundaki görüşlere değinmerniz gerekiyor: 

KÖPRÜLÜ, 1925'ten başlayarak yayınladığı bir dizi yazısında ve daha 
sonraki eserlerinde 13. yy.da Sultan Veled ve Yünus Emre' den başka 
Türkçe yazmış yazarların da bulunduğunu ileri sürmüştü. KÖPRüLü'ye 
göre bunlar AQmed F~ıh, Şeyyad l:Iamza, ijoca Dehhanı ve Şeyyad 'Isa 
idi. KÖPRüLü'nün gerçekte hiç de sağlam ve inandırıcı olmayan kanıtları 
şunlardı: 

AQll}ed Fa~ıh'e ilişkin olarak: Ad benzerliği (13. yy.da yaşamış 
Mevlana Celalü'd-dın-i Rümı'nin çağdaşı bir dervişin ve ÇarlJ-niime 
yazarı'nın benzer adlar [Fa1rIh A/Jmed, A/Jmed Fa~lh] taşımaları). Şeyyad 
l:Iamza'ya ilişkin olarak: 16. yy.da aküırılmış Naşre'd-dm ijoca fıkra
larındaŞeyyad l:Iamza ile Naşre'd-dın ijoca'nın aynı çağda (KÖPRüLü'ye. 
göre 13. yy.da) yaşamış kişiler oİarak geçmesi. ijoca Dehhanl'ye ilişkin. 
olarak: (alii-i dln ü dünyii terkibinin Selçuklu hükümdarı Üçüncü 'Aıaü'd
dın olarak yorumlanması ve Şikan Tarihinde ~anıı ile Dehhanl'nin bir-

- birine karıştırılmış olması. Şeyyad 'ısa'nın 13. yy. şairi olduğunu ise 
KÖPRÜLÜ hiç bir kanıt göstermeksizin, salt tahmine dayanarak ileri 
sürmüştür. 30 KÖPRüLü'nün iddiaları sağlam dayanaklardan ve kanıtlardan 
yoksun olmasına karşılık son zamanlara kadar hemenhemen bütün 
araştırmacılar tarafından kabul edilmiş, tekrarlanmış ve bu iddialara 
dayanılarak yeni görüşler ileri sürülmüştür. MANSUROGLU, KÖPRüLü'nün 

30 KÖPRÜLÜ, Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul 1926, s. 298. 
C. nıLçıN, "XIII. Yüzyıl Me~nlerinden Yeni Bir Yapıt: AQval-i ~ıyamet", s. 49'da: 

"Köprülü, bu yapıtın [ŞeyyM <İsa, Şalşal-name ] H. 643/M. 1243 yılında yazıldığını, 
Anadolu'da Türk Dili ve Edebiyatının Tekamülüne 'Umumı Bir Bakış (s. 279) adlı 
incelemesinde bildirmektedir" diyor. Oysa KÖPRÜLÜ bu tarihi Şalşiil-name için değil, 
İbni <Ala'nın Danişmend-namesi için vermişti. 

C. nıLçİN, KÖPRüLü'ye uyarak Şeyyad <ısa'yı 13. yy. yazarı saymış ise de 
sonradan MAZIOGLU, Türk Ansiklopedisi'nin "Türk Edebiyatı (Eski)" maddesi s. 8S'te 
bu yazarın 14. yy. da yaşamış olması gerektiğini, zira A/J,val-i ~ıyamet'in sonunda 
Mevlana'mn torunu <Abid Çelebi'den (öl.l338) söz edildiğini yazmıştır. METIN AKAR 
da ("Şeyyad Hamza Hakkında Yeni Bilgiler", Türklük Araştırmaları Dergisi 2, 1986, 
s. 1 ı ve dev.) bu konuüzerinde durmakta, <Abid Çelebi'den sonra Sultan Viicid 
Çelebi'nin de (öL. 1342) adının geçtiğinedikkati çekmekte, ancak bunların bir mü
stensih ~klemesi olabileceğini de belirtmektedir. AKAR ayrıca.A/J,val-i ~ıyamet'in 
Şeyyad <ısa'nın değil, Şeyyad I:Iamza'mn eseri olabileceği görüşünü de ileri sürer. 
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iddialarını dilbilimsel açıdan temellendirmeye uğraşmış,3! KORKMAZ, 
MANSUROGLU'nUn yazdıklarını karmakarışık edip aktarmıştır.32 BJÖRKMAN, 
KÖPRüLü'nün hemen hemen bütün iddialarını aslındaolduğu gibi kabul 
etmiş, sadece Al)med Fa~ıh'in gerçekte Mevlana~nın hocası, Şeyyad 
I:Iamza'nın da Al)med F~ıh'in öğrencisi olup olmadığı gibi noktalarda . 
duraksama göstermiştir.33 BOMBACI, KÖPRüLü'nün tarihlendirmelerini 
olduğu gibi almış, İLAYDIN, ijoca Dehhanı'yi KÖPRÜı,Ü' den daha da geriye 
götürüp 13. yy.ın ilk yarısına yerleştirmiştir. 34 

Benim bildiğime göre ilk olarak GANDJEI, 1974'te çarb-name'nin 13. 
yy.'a tarihlendirilmesine itiraz etmiş ve çar!J-name yazarı Al)med F~lh 
ile 13. yy.ın ilk yarısında yaşamış bir veya iki F~ıh Al)med'in aynı kişi 
olamayacağını ileri sürmüştür.35 

M~tin AKAR, 1983 ve 1984'te Millı Türkoloji Kongresine sunduğu 
bildirileriyle Şeyyad. I:Iamza'nın 13. yy. değil, 14. yy. yazarı olduğunu 
ortaya çıkarmıştır, (aşağıya bkz.). AKAR'ın bu bildirilerinden haberi 
olmayan iki yazar, DOERFER ve ADAMOVIC 1985 yılıiçerisinde yayınlanan 
eserlerinde Al)med. F~lh, Şeyyad I;Iamza veijoca Dehhanı~nin 13. yy. 
yazarları olamayacaklarını ileri sürmüşler, nedense Şeyyad <İsa ile ilgili 
bir şey söylememişlerdir. 

DOERFER, Al)med Fa~ıh'i 14/15. yy., 'Şeyyad I:Iamza'yı 14. yy., 
Dehhanı'yi ise 15. yy. yazarı saydığınıADAMovıc'e dayanarak kesinlikle 
ifade etmiştir. 36 . 

31 Bkz. örn. krş. MECDUT MANSUROGLU, "Anadolu'da Türk Yazı Dilinin Başlaması ve 
Gelişmesi", !ÜEF Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi4, 1951,215-229. 

32 Bkz. örn. ZEYNEP KORKMAZ, Şadru'd-dln Şeyhoğlu: Marzubii.n~nii.me Tercümesi, 
Ankara 1973, Giriş: "Eski Anadolu Türkçesinin Kuruluşu ve Gelişme Dönemleri". 

33 BJÖRKMAN, "Die altosmanische Literatur", s. 408 ve dev., s. 412. 
34 HİKMET İLAYDIN, "Anadolu'da Klasik Türk Şiirinin Başlangıcı", Türk Dili c. 30, sayı 

277 (Ekim 1974), s. 765-774, bkz. s. 774. 
35 TOURKHAN GANDJEI, "Notes on the Attribution and Date of the C arg. n ama". Studi 

Pre,ottomani e Gttomani. Atti del Convegno di Napoli (24-26 Settembre 1974). Napoli 
1976,s.101-104. 

36 GERHARD DOERFER, Zum Vokalismus nichtersterSilben in altosmanischen 
Originaltexten. Stuttgart 1985. Bkz. s. 14-15. AQmed Fal5.Ih üzerine yazılan satırları 
aktarıyorum, s. 14: "ADAMOYlC legt dar: ... Wenn AQmed ein so bedeutender 
Mystiker und Lehrer Rümls war, warum gibt es dann keine alteren Kopien von seinen 
Werken? (Wic sich spater zeigen wird, entspricht die Sprache der Kopien etwa dem 
ausgehenden 15. lh.). Aber alle echten alten Mystiker waren Schiiten (z. 'B. RümI, 
Sultan Veled); AQmeds Texte sind rein orthodox-sunnitisch, nicht mystisch". Çevirisi: 
"ADAMOYlC durumu şöyle ortaya koyuyor: '" Şayet AQmed böylesine önemli bir 
mutasavvıf ve Rümı'nin hocası idiyse, niçin onun eserlerinin daha eski nüshaları 
ortada yoktur? (Daha sonra görüleceği gibi nüshaların dili yaklaşık olarak 15. yy. 
sonuna uygun düşmektedir.) Fakat bütün gerçek eski mutasavvıflar şii idi (RümI ve 

http://www.turkdilleri.org



ANADOLU TÜRK Y AZINININ BAŞLANGıÇ DÖNEMINDE BİR YAZAR 85 

ADAMOVIC ise DOERFER'inkinden daha s'onra yayınlanan kitabında aynı 
savları daha dikkatli biçimde dile getirmekte, KÖPRüLü'nün kanıtlarının 
dayanıksızlığını vurgulamakta ve söz konusu şairlerin gerek dil, gerekse 
prosodi bakımından 13. değil 14/15. yy.lara ait olması gerektiğini 
bildirmektedir.37 

DOERFER ve ADAMovıc'in bu yazarları 13. yy.ın değil, 14. ve 15. 
yy.ların yazarları olarak görmelerinin sebebi, bunlara ait metinlerde dil 
bakımından yeterince eski özellikler bulunmayışıdır. ADAMovıc'in Köp
RüLü'ye yönelttiği bir eleştiri de onun 1437' de derlenmiş olan Mec
mü(atü'n-ne?,aYr'de yer alan Dehhanl'nin AJ:ımedı'ye yazdığı nazireleri 
göz önünde tutmamış olmasıdır. 38 

AKAR, bildirileriyle, hiç değilse Şeyyad Bamza üzerine tahminlerin 
ötesine geçen bir gerçeği ortaya koymuştur:39 Millı Kütüphane' de 
(Ankara) bulunan 3772 numaralı yazmada Şeyyad Bamza'nın veba salgını 
üzerine 50 beyitlik bir kasidesi vardır. Kendi kızı da veba salgınında 
ölmüş olan yazar, burada 48. beyitte h. 747 (m. 1348) tarihini verir. 
Dolayısıyla onun 14. yy.ın birinci yarısında hayatta olduğu ortaya çıkar. 
Söz konusu veba salgını, 1345-1353 arasında insanlığı kırıp geçiren "Kara 
Veba"dır, Anadolu'ya girdiği yıl 1348'dir (bkz. dipnot 43). 

AKAR' ın bildirisi yayınlanmadan önce bu bildirinin özetinden 
yararlanan FAHİR İz ve GÜNAyKuT, Şeyyad Bamza'yı 14. yy. yazarı 

Sultan Veled gibi); Al,ımed'in metinleri ise mutaassıp sünni metinleri olup tasavvufi 
değildir." 

Mevlana ve Sultan Veled'in şii oldukları iddiası pek hayret vericidir. Böyle bir 
iddiaya başka hiçbir yerde rastlamadım. Buna karşılık örn. KÖPRÜLÜ, Türk Ede
biyatında ilk Mutasavvıflar, 3Ankara 1976, s. 237'de "babası gibi büyük bir Hanefi 
fakihi olan Sultan Veled" diye yazmıştır. 

37 MILAN ADAMOVIC, Konjugationsgeschichte der türkischen Sprache. Leiden 1985, bkz. 
s.7. 

38 ADAMOVIC, aynı kitap s. 7. 
Dehhanı'nin Al,ımedı'ye yazdığı nazireler için bkz. CANPOLAT, <Ömer bin Mezld: 

Mecmü<atü'n-nezaYr, s. 26 (III), s. 32 (VIII), s. 54 (XL). Derlemede Dehhanı'nin 
Al,ımed-i Da?ye yazdığı bir nazire de bulunmaktadır, bkz. s. 42 (XXI). Al,ımedı ve 
<Ömer bin Mezıd, Dehhanı'nin bir gazeline nazire yazmışlardır, s. l33-l35 (CLXXIII, 
CLXXIV, CLXXV). 

Dehhanı'nin XV. yy. yazarı olduğu konusunda ADAMOVIC'in haklı olduğuna şüphe 
yoktur. MAZIOGLU'nUn Türk Ansiklopedisi "Türk Edebiyatı (Eski)" maddesi (1982) s. 
85'te; FAHİR İz ve GÜNAY KUT'un Başlangıcından Günümüze Kadar Büyük Türk 
Klasikleri, c. i (İstanbul 1985), s. 257'de Dehhani'yi hala ısrarla 13. yy. yazarı 
saymaları şaşırtıcıdır. 

39 METİN AKAR, "Şeyyad Hamza Hakkında Yeni Bilgiler", Türklük Araştırmaları 
Dergisi 2, 1986, s. 1-14, resimler ve tıpkıbasım. 
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göstermişler fakat A1)med Fa~ıh ile ijoca Dehhanı'yi ise 13. yy. yazarları 
saymakta devam etmişlerdir.4O 

Hiç değilse artık Şeyyad I:Iamza'nın 13. yy. yazarı olmadığı konusunda 
araştırmacılar arasında tam denilebilecek bir görüş birliği ortaya çıkmış 
olmaktadır . 

Şeyyad I:Iamza 13. yy. şairi olmadığına göre ?Sula FaI.dh'in onun 
eserini taklit etmiş olması ihtimali de zayıflamakta, bunun tersi olan 
ihtimal ise aynı ölçüde güçlenmektedir. Yani ?Sula Fa~ih ile Şeyyad 
I:Iamza aynı dönemde yaşamış olabilirler ve Şeyyad I:Iamza, F~Ih'in 
eserinİ örnek almış olabilir. ileride yapılacak filolojik araştırmaların bu 
ihtimali güçlendireceğini sanıyorum. 

Çartı-niime'de "Kara Veba" 
Yukarıdaki bilgilerin ve özellikle AKAR' ın önemli keşfinin ışığı altında 
çarb-name'yi bir kez daha gözden geçirince bugüne kadar dikkatlerden 
kaçmış bir noktayı belirleyebildim. Dünyanın vefasızlığını anlatan ve ölüm 
temasını işleyen bu manzumede şu beyit bulunmaktadır: 

gözül)ile nece gördül) e uslu * ki mii'şumlar ~ırılmışdur vebadan 
(Çarb-niime 50) 

Okuyucuya "Masumların41 vebadan öldüğünü birçok kez42 kendi 
gözlerinle gördün eyakıl sahibi" diyen yazarın, kendisinin de aynı salgın 
sırasında yaşamış olduğunu kabul etmek herhalde yanlış olmayacaktır. 13. 
yy.da veya 14. yy. başında bilinen başka bir veba salgını olmadığına göre 
bu da 1346-1353 arasında yayılan "Kara Veba" olmalıdır. 43 Dolayısıyla bu 

40 FAHİR İz - GÜNAyKUT, "Dlvftn Nazım v~ Nesri", Başlangıcından Günümüze Kada~ 
Büyük Türk Klasikleri,I. cİlt, s. 269. 

41 49. beyitte yazar: "Ölüm, ne yoksulu ne zengini esirger, ne ak sakallı ihtiyarı, ne de 
küçük çocuğu bırakır" dediğine göre, bu beyitteki macşüm da "daha hiçbir günah 
işlememiş kÜ9ük çocuk" olarak anlaşılabilir. 

42 Burada nece "nasıl" anlamına da olabilir. 
43 Şeyyad I:Iamza ve AQmed Fa~Ih'in tanık oldukları bu dünya salgını (Pandemie), 

yeryüzünde bugüne değin görülmüş en dehşetli, en çok ölüme yol açmış olan veba 
salgını olup sonradan, 16. yy.dan başlayarak Avrupa'da verilmiş olan "Kara Veba" 
(Latince pestis atra, atra mors, İngilizce the Black Death, Almanca der Schwarze Tod, 
Fransızca la Peste noire) adıyla tarihe geçmiştir. Türkçe kara veba ve Özbekçe !ç,dra 
baldk terimleri Avrupa dillerinden çevirmedir. Arapçada bu salgın için kullanılmış 
olan (Gf-!iiün al-Cam, a!-!acün al-ansab, al-jana> al-kabır, jane;> ca;ım bi'!-!iiün, al
jana> aı-ca;ım, a!-!iiün aı-ca;ım, al-waba> aı-ca;ım, a!-!iiün al-cari/, sana! al-jana» 
terimleri için DOLs'un aşağıda adı geçen eserinde s. 5, dipnot 5. ve s. 315-319'a bkz. 
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yısıyla bu beyit, çarlJ-name'nin de en erken 1350'lerde veya daha sonra 
yazılmış olması gerektiğini gösteren bir kanıttır. Böylece KÖPRüLü'nün bu 
noktadaki tahmininin de yanlışlığı ortaya çıkmış oluyor. 

Sonuç 
Belirleme ve tahminlerimizi birleştirelim: 

Yüsuf u ZüleylJa yazan ?Sula Fa~ih, Mu/:ıammed l;lanefl Cengi yazan 
Derviş F a~ih, Kitab evşaf el mesacidi'ş-şerlfe yazan Al}med Fa~ih, 
çarlJ-name yazan Al}med Fa~ih aynı kişi olabilir. Dil ve uslub b~mın
dan benzerlik gösteren ve failatun, failatun, failün vezniyle yazılmış bir 
dİzİ manzum hikayenin (Cimcime Sultan, A/:ıval-i Fatıma, lJiisitan-i Geyik, 
Kesik Baş vb.) bazılan da 14. yy. ortasında hayatta olan bu yazara ait ola
bilir. Tasavvufla ve şiilikle ilgisi olmayan bu şair, bir eserinde Kuran'daki 
Yüsuf u ZüleylJa hikayesini işlemiş, dini-efsanevi konularda kısa mesne· 
viler yazmış, Kitab evşaf el mesacidi'ş-şerlfe'de Hac ziyaretini anlatmış, 
çarlJ-name' de ise ülkeyi yasa boğan büyük bir felaketin ardından ölüm 
üzerine şiir söylemiştir: 

DOLs'un araştırmalarına göre salgın, Doğu Türkistan'da hicri 732 (miHidi 
1331/32)'de baş göstermiş olmalıdır. 745-746 (1345-1346) yıllarında Saray, Astrahan 
ve başka Altın Ordu şehirlerini kaplamış, oradan güneye Azerbaycan' a doğru 
yayılmış, fakat Anadolu'ya oradan girmemiştir. 1345-46'da Cenevizli tüccarların 
elinde bulunan Kırım'daki Kefe kalesi Altın Ordu hükümdarı Canıbek Han'ın ordusu 
tarafından kuşatma altında tutulurken Altın Ordu ordusunda vebadan ölenler olmuş, 
Canıbek Han da Cenevizli direnişini kırmak için bunların cesetlerini mancınıkla 
kalenin içine fırlattırmıştır. Böylece Kefe' de hastalık baş göstermiştir. Altın Ordu 
ordusu Kefe'yi almayı başaramadığı halde bu sırada şehri terkedip kaçan bazı 
tüccarların vebayı İstanbul' a taşıdığı ve salgının' oradan tüm Akdeniz limanlarına 
yayıldığı bilinmektedir. Ancak vebanın Anadolu'ya girişi İstanbul üzerinden de 
olmamıştır. Kara Veba, deniz yoluyla 1347'de bir yandan Trabzon'a, öte yandan 
Sicilya ve İskenderiye'ye, 1348'de Kıbrıs, Kudüs ve Haleb'e ulaşmış, 1348/49'da 
Antakya'ya girmiş, oradan kaçanlar tarafından Anadolu'ya bulaştırılmıştır. 1348'de 
Kuzey Afrika, İtalya, İspanya ve Fransa'yı, 1349'da Avusturya, Macaristan, İsviçre, 
Almanya ve İngiltere'yi, 1350'de İskandinav ve Baltık ülkelerini kasıp kavuran bu 
salgında hayatını kaybetmiş olanların sayısının 25 milyona ulaştığı sanılmaktadır. 
Salgının ortaya çıkışı ve yayılışı hakkında birçok araştırma bulunmakla birlikte 
Anadolu' da yayılması ve yaptığı tahribat hakkında bilinenler pek azdır. Ortadoğuda 
yayılışı hakkında daha fazla bilgi için bkz.: MICHAEL W. DOLS, The Black Death in 
the Middle East. Princeton 1977; L.I. CONRAD, The Plague in the Early Mediaeval 
Near East, (doktora tezi), Princeton, New Jersey 1981. Ayrıca şu yayınlarda da Kara 
Veba'nın doğudan çıkıp yayılışı üzerine bilgi verilir: i. NOHL, Der schwarze Tod. 
Eine Chr.onik der Pe st 1348.1720, Postdam 1924; ERWIN H. ACKERNECHT, 
Geschichte und Geographie der wichtigsten Krankheiten, Stuttgart 1963; PHILIP 
ZIEGLER, The Black Death. New York 1969. 
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Yukarıdaki sıralamayla onun eserlerinin yazılış sırası üzerine tahminimi 
yansıtmak ~stedim: Yüsuf u ZüleYb1i ve öteki mesnevileri yazarın gençlik 
ve orta yaş dönemi ürünleri olmalıdır. Canlı konuların işlendiği, hareketli 
kahramanlık ve aşk sahnelerinin coşkuyla anlatıldığı bu eserler genellikle 
iyimserlik doludur. Kilab evşaf el mesacidi'ş-şerlje'de anlattığı Hac 
ziyaretini F~ıh, herhalde büyük veba salgınından önce ve henüz uzun bir 
seyahati göze alabilecek bir yaştayken, yani orta yaş döneminin sonuna 
doğru yapmış olmalıdır. çarlJ-name ise veba salgınından (birkaç yıl?) 
sonra yazılmıştır. Şair artık yaşlı ve kötümserdir. Şeyyad I:Iamza gibi o da 
çevresinde ölüm acısını yakından yaşamış, ilerleyen yaşıyla kendisi de 
ölüme yaklaşmıştır. "Kervanın göçmeye yüz tuttuğu"ndan (beyit 11), 
"ecelin ermesi"nden (beyit 13) "ağzında dişlerin dökülmesi"nden (beyit 
18) söz etmekte, ölümünü bekleyen yaşlı bir adam görünümü vermektedir. 
Sağlam inançlı bir müslüman olarak ölümden korkmaması gerekirken, 
yaşlılığın yol açtığı ruh durumuyla ölüm korkusunu açıkça dile getirir: 

Diriga kim uçısar l$:uş l$:afesden * Diri ga kim çüriyiser bu ebdan 
(ÇarlJ-name 67) 

1350 sıralarında ihtiyar bir adam olan Fa~ıh'in öteki eserlerini 14. yy.ın 
ilk yarısında yazmış oldpğunu sanıyorum. Bence bu F~ıh, kronolojik bir 
sıralamayla, Sultan Veled (ölümü 1312), Yunüs Emre (ölümü 1320 ?)44 ve 
Gülşehn'den (Mantıl$:u't-tayr'ın bitirilişi 1317'den sonra), <Aşı~ Paşa 
(Garıb-name'nin yazılışı1329 /30) ve ijoca Mes<üd bin Al}.med (Süheyl ü 
Nevbahar'ın yazılışı 1350) ile aşağı yukarı aynı zamanda yaşamış, <Arif 
<AI1'den (Danişmend-name 1360 / 61) herhalde epeyce daha yaşlı bir 
yazardı. Demek ki, bu F~ıh 14. yy. da gelişmeye başlayan Anadolu Türk 
edebiyatının ilk yazarlarından biridir. 

13. yy. da Anadolu' da Türkçe yazanlar hakkındaki bilgimiz ise -
KÖPRüLü'nün tahminlerinin yanlış çıkmasından sonra - yine 20. yüzyıl 
başındaki bilgilerle sınırlı kalmaktadır. Yani: Sultan Veled ve belki Yünus 
Emre'den başka 13. yy.da Türkçe yazmış başka bir yazar bilinmemek
tedir. 

44 Gerçekte Yünus Emre'nin 1320 yılında öldüğüne dair Bayezıd Kütüphanesi 7912 no.lu 
mecmuada bulunan kayıt da pek güvenilir değildir, bkz. CAHİT ÖZTELLİ, Yunus Emre -
Yeni Belgeler- Bilgiler, Ankara 1971, s. 6 ve dev. Orada ÖZTELLt'nin belirttiği kuşku 
hiç de haksız değildir. 
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