
minval. Gubari ta'lik hatla yazılmış kü
çük bir risaledir. Ahmed Faiz Efendi'nin 
sanatkar yönünü de ortaya koyan eser. 
satranç usulüyle hazırlanmıştır. Sağdan 
sola ve yukarıdan aşağıya dQğru okun
duğunda kelam, tefsir. hadis. rivayet 
usulü, fıkıh, ilm-i hikmet, mantık. mea
ni, bedi ve beyan gibi ilimierin tarif edi
lip konularının açıklandığı görülmekte. 
sonunda ise aynı tarzda yazılmış Türkçe 
bir kaside yer almaktadır. Arapça olan 
kitabın kullanılışı önsözde Türkçe olarak 
açıklanmıştır. Sultan ll. Abdülhamid'in 
doğum yıldönümü gününe rastlayan 21 
Eylül 1895'te tamamlanan eserin bulu
nabilen tek nüshası istanbul Üniversite
si Kütüphanesi'ndedir (AY. nr. 469 ı) 4. 

EviaJ:ıu'l-beyan ii vücubi ita'ati's-sul
tiin. Nassü'l-Kur ,an if vücubi ita 'ati's
sultan ismini de taşıyan bu Arapça eser 
(Hediyyetü'l- 'ari{fn, ı. I 93) saray tercü
manlarından Abdülhamid Harndi Baban 
tarafından Türkçe'ye tercüme edilerek 
Sultan ll. Abdülhamid'e sunulmuştur 

(iü Ktp., TY, nr. 9913). Arapça aslı elde 
mevcut olmayan bu tercümenin önsö
zünde müellif. görevli olarak bulundu
ğu yerlerdeki göçebe halkın "halife" ve
ya "sultan" mefhumlarını bilmediğine 

şahit olduğunu, bundan dolayı halk 
arasında öldürme ve yağmalama hadi
selerinin tabii görüldüğünü söylemek
te. eserini buna engel olmak ve devlete 
itaat etmenin vacip olduğunu cahil hal
ka öğretmek maksadıyla kaleme aldığı
nı belirtmektedir. Hacim itibariyle kü
çük olmasına rağmen konunun işleni

şi yönünden dikkate değer bir eserdir. 
s. Cila, ü 't-tarf if 'ilmi 'ş-şart (İstanbul 
ı 300) Arapça bir dil bilgisi kitabıdır. 6. 
Tuhfetü'l-ihvan if şerhi Fethi'r-rahman 
(İstanbul ı 300) iım-i meaniden bahse
den Türkçe bir eserdir. 7. Hamfdiyye 
(İstanbul ı 303) Arap gramerinden bah
seden Türkçe bir kitaptır. 8. Teshiliit-ı 

Berzenciyye der Avamil-i Cedveliyye 
(istanbul ı303) Türkçe olan eser 'Ava
mil'in yeniden tertip edilmiş şeklidir. 9. 
Hamfdiyye ii ihtisari's-sarf ve'n-nahv 
bi'l-lugati't-Türkiyye (Kastamonu ı 3 ı O) 
10. Ebhe'l-kalii ,id if telhfsi Eniesi'I-fe
va ,id (Mus.ul 13 ı4) Çeşitli. dini mesele
lerden bahseden Enfesü'l-feva ,id adlı 
eserinin Arapça bir hülasasıdır. 

Ahmed Faiz Efendi Enfesü '1-feva, id 
adlı eserinin sonunda (vr. 288a) yazdığı 
kitapların bir listesini vermektedir. Bun
lardan hakkında ayrıca bilgi bulunama
yanlar aşağıda gösterilmiştir. Müellif bu 
eserlerin adlarını. konularını ve kaleme 
alındıkları diller ile yazıldıkları yer ve 

yılları şu şekilde belirtmiştir: Ravia
tü'l-ezhiir if şerJ:ıi Gö.yeti'l-il]tişar (fıkıh, 
Farsça, Süleymaniye 1 277); Huliisatü'l
'Akide if şerJ:ıi Dürreti'l-fe;fde (akaid. 
Arapça, Süleymaniye ı 278); el-Bedrü'l
kamil ti ihtisari't-tasrif ve'l-avamil 
(Arap grameri, Türkçe, istanbul ı 300); es
Seyfü'l-meslUl fi'l-~a(i bi-necati uşu
li'r-Resul (Arapça, Dersim ı 306); Züb
detü '1-amal ii tercemeti Nususi'l-iil 
(Türkçe, Urfa ı 307); ed-Dürerü '1-man
zum ii izahı me'ştemele 'ala seb 'ati 
'ulum (Arapça, istanbul 1308); Behce
tü'l-bünyan J:ıaşiyetü TuJ:ıfeti'l-il]van 

(Arapça, Kastamonu ı 3 ı ı) . 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ahmed Faiz Efendi, Enfesü'l-feua'id {i'l-ke
lam ue'l-'ak:a'id, iü Ktp., AY, nr. 4783, vr. 

284'-289'; Mizancı Mehmed Murad. De ur-i 
Hamfdf Asan, istanbul 1308, s. 23-24; Hediy
yetü 'l-'ariffn, 1, 193; Karatay, Arapça Basma
lar, 1, 3, 127; Sadık Albayrak, Son Deuir Os
manlı Uleması, istanbul 1980, I, 134-135. 
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AHMED FAKİH 

Anadolu' da, 
çoğu XIII. yüzyılda yaşamış 

bazı mutasawıf ve şairterin taşıdıkları 
ortak ad ve mahlas. 

_j 

Anadolu'da Oğuz-Türkmen Türkçe
si'nin ilk temsilcileri arasında adı geçen 
ve Konya'da yaşadığı bilinen Ahmed Fa
kih hakkındaki bilgiler genellikle Mevle
vi ve Bektaşi kaynaklarına dayanmak
tadır. Bunlar arasında Ahmed Eflaki'nin 
Mena~ıbü'l- 'ariffn'i. Muhyiddin'in Hı
zımame'si, Seyyid Harun-ı Veli Me
nakıbı ve Menakıb-ı Hace Fakih Ah
med Sultan ile Hacı Bektaş-ı Veli ve Ha
cım Sultan'ın Veliiyetname'leri zikredi
lebilir. Bu kaynaklara Kirdeci Ali'nin Ki
tab-ı Kesikbaş'ı gibi edebi eserleri de 
dahil etmek mümkündür. 

Kaynaklar dikkatli bir şekilde incele
nip değerlendirildiğinde, adı Hace Ah
med Fakih ve Sultan Hace Fakih şekil
lerinde geçen kişinin, a) Kutbü'd-din, 
Kutbü'ş-şark ve'l-garb, Kutbü'l-büdela. 
Seyyidü'l-meczübin. Kıdvetü'l-abdal gibi 
farklı unvanlarla kaydedildiği; b) Kon
ya'ya geldiği yerin Azerbaycan ve Hora
san gibi değişik bölgeler olarak göste
rildiği; c) Ölüm tarihi için 618 (1221) ve 
650 ( 1252) gibi çeşitli yılların zikredil
diği: d) Mezarlarının Tebriz'de Asbust 
(Esbust) köyü, Konya'da Akşehir ve Ho
ca Fakih yöresi gibi birbirinden uzak 
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yerlerde bulunduğu hususları dikk::ıt 

çekmekte ve sonuçta en az beş ayrı ki
şinin bu adı taşımış olduğu ve bunların 
birbirine karıştınldığı gerçeği ortaya çık
maktadır. 

Mevcut bilgileri karşılaştırarak Ana
dolu Selçukluları döneminde ve XIII. yüz
yıl içerisinde Konya'da Ahmed Fakih ad
lı iki ayrı kişinin yaşamış olduğuna ilk 
defa Abdülbaki Gölpınarlı işaret etmiş
tir (Mevlana'dan Sonra Mevleuflik, s. 88, 
not 102). Abdülbaki Gölpınarlı'dan on bir 
yıl sonra İbrahim Hakkı Konyalı. daha 
önce bilinmeyen Ahmed Fakih adında 
bir ikinci kişinin ilk defa kendisi tara
fından tanıtılmakta olduğu iddiası ile 
konuyu yeniden işlemiştir ki. Konyalı'nın 
ortaya çıkardığı ikinci şahsiyet "Arap 1 
Esvedi" Fakih Ahmed'dir iAbideleri ue 

Kitabeleri ile Konya Tarihi, s. 395-396, 
1095) i. H. Konyalı'dan on yıl sonra ise 
Turhan Gencei Arap Ahmed Fakih'in de 
dışında bir başka kişi daha ortaya çı

karmış ve bu Azerbaycan asıllı Ahmed 
Fakih'e ve diğerine isnat edilen eserler 
üzerinde durmuştur (Studi Preottomani 

e Ottomani, Atti del Convegno di Napoli, 
s. IOI-ı04 ; Emine Gürsoy-Naskali tara
fından Türkçe tercümesi : TK, XXV 1 286, s. 
74-77) 

Kişilikleri birbirine karıştırılmış olan 
farklı Ahmed Fakih'ler. yukarıda zikre
dilen çalışmalar ve mevcut diğer bilgile
rin yardımıyla şu şekilde tesbit edilebi
lirler: 

Birinci Ahmed Fakih. Azerbaycanlıdır 
(?). Muhtemelen Tebriz'in Asbust kö
yündendir. Anadolu'da ahi teşkilatının 
kurucusu Kırşehirli Ahi Evran Şeyh Na
sirüddin Mahmüd el-Hüyi'nin şeyhi ve 
kayınpederi olan Şeyh Evhadüddin Ha
mid b. Ebü'I-Fahr ei-Kirmanfnin müri
didir. Şeyh Kirmanfnin Konya'yı ziyare
ti sırasında 602'de ( 1206) Anadolu 'ya 
gelmiş olmalıdır. Mevlana Celaleddin-i 
Rümi ve babası Bahaeddin Veled'in Kon
ya'ya yerleşmelerinden yedi sekiz yıl ka
dar önce 1221 yılında ölmüştür. Hafız 

Hüseyin Kerbelai, Raviatü1-cinan ve 
cennetü'l-cenan adlı eserinde Şeyh Kir
ınani'nin müridierinden olan Fakih Ah
med-i Asbusti adlı bir kişiden bahseder 
(ll, s. 48-49, 388; Turhan GenceT, a.g.e., s. 
ı 03) Bu kişinin , mezarının Tebriz ya
kınlarındaki Asbust köyünde bulunması 
sebebiyle, 618'de ( 1221) Konya'da ölen 
ve oraya defnedilen Ahmed Fakih'ten 
ayrı olması gerekir. Ancak Asbust'taki 
mezarın bir makam olması ihtimali dü
şünülürse. Asbusti nisbeli Ahmed Fa
kih'in Konya'da gömülü Ahmed Fakih'le 
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aynı kişi olduğu söylenebilir. Hızımô.me 
adlı menakıbnamesinde Ahmed Fakih'in 
Anadolu'nun ilk ahi erenlerinden oldu
ğunu bildiren Muhyiddin, onu Kutbü'd
din unvanıyla zikreder ve bu unvan Yü
nus Emre tarafından da tekrarlanır: 

"Ahmed Fakih Kutbü'd-din Sultan Sey
yid Necmü'd-din 1 Mevlana Celalüddin 
ol kutb-ı cihan kanı?" (Abdüıbaki Gölpı 

narıı , Yunus Emre Divam, ı. ı ll). 

Adı etrafında bir menkıbe halesi mey
dana gelen ve ölümünden sonra da ke
rametler ine inanılan bu kişi, Türkmen
ler arasında meczup olarak şöhret bul
muş abdal bir Türkmen dervişidir. Me
zarı, Konya'nın batısındaki Vaka bağları 
ile Beyşehir yolunun kavşak noktasında 
bulunan Hoca Fakih Mescidi'nin biti
şiğindeki türbededir. Bu türbenin mes
cide açılan kapısının üzerinde, mezar 
sandukasına ait olduğu ve sonradan 
türbe kapısına nakledildiği sanılan Sel
çuklu sülüsü ile yazılmış bir kitabe yer 
almaktadır. Birkaç kere neşredilen bu 
kitabedeki cümleler şöyledir: "Allah, ha
ze'l-kabr eş-şeyh el-ecel el-keblr el-alim 
el-amil es-salik en-nasik el-fazı! el-abid 
el-muhakkik melikü'l-abdal seyyidü'l
meczübln kutbu'ş-şark ve'l-garb el-faklh 
Ahmed, newerallahu madcaahü, tahrl
ruhü fl seneti semane aşere ve sitte
mie" (Abdülbaki Gölpınarlı, fVlevltinti 'dan 

Sonra fVlevlevflik, s. 88, resim 15; i. Hakkı 
Konyal ı , s. 391, 746 ; Mehmet Önder, TY, 
sy 276, s. 51 ). Bu kitabede zikredilen 
618 ( 1221 ) tarihi Ahmed Efiakl'nin Me
nô.kıbü'l- cô.riffn'indeki bilgi ve kayıtlar
la da uygunluk göstermektedir (Arif/e· 
rin fVlenklbeleri, 1, 452-453). 

İkinci Ahmed Fakih (Kutbü'l-büdela). Kon
ya'ya Horasan'dan geldiği kabul edilen 
bu ikinci Ahmed Fakih'in Mevlana Cela
leddin-i Rüml'nin babası Bahaeddin Ve
led'in müridierinden olduğu bilinmekte
dir. Menô~ıbü'l- cô.rifin'de kendisine 
geniş yer veren Ahmed EfiakL onun bir 
gün el-Hidôye okurken Bahaeddin Ve
led'in ilmindeki büyüklük karşısında 

kendini kaybederek kitaplarını ateşe 

atıp dağlara çıktığını ve ancak Saha
eddin Veled'in vefatından sonra şehre 
döndüğünü. Dervaze-i Ahmed'de otura
rak gayb • da olanları söylemekle ve baş
ka kerametler göstermekle şöhret bul
duğunu anlatmaktadır. Yine Efiakl'nin 
naklettiklerinden. onun henüz genç yaş
ta bulunan Mevlana'ya büyük saygı duy
duğu ve bunu onun geçtiği yollarda cü
nun • halinde naralar atmak. secdeler 
etmek gibi davranışlarla belli ettiği. 
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Mevlana'nın da ona saygı gösterip bu 
aşırı hareketleri hoşgörü ile karşıladığı 
öğrenilmektedir. EfiakL Fakih Ahmed'in 
618 (1221) yılında öldüğünü ve nama
zını da Mevlana'nın kıldırdığını bildir
mektedir (Ariflerin fVlenkıbeleri, 1, 452-

453) . Ancak Bahaeddin Veled'in Konya'
ya 626 yılında geldiği ve iki yıl sonra da 
öldüğü göz önünde tutulursa söz konu
su ölüm tarihinin yanlış olduğu ortaya 
çıkar. Herhalde EfiakL bu Ahmed Fa
kih'in ölüm tarihini diğerininki ile karış
tırmış olmalıdır. Başvekalet Arşivi'ndeki 

881 (1476) yılına ait Karaman Defte
ri'nde Ahmed Fakih'in ölüm tarihi 650 
( 1252) olarak verilmektedir (Şehabed
din Tekindağ, TTK Belleten, XXXI I 17, s. 
76-77) . Buna göre, Mevlana'nın yaşadığı 
çağa da uygun düşen bu tarihi ikinci 
Ahmed Fakih'in ölüm yılı olarak kabul 
etmek yerinde olacaktır. 

Üçüncü Ahmed Fakih. Ne zaman öl
düğü bilinmeyen Fakih Ahmed adlı bir 
kişinin mezar taşı Konya Akşehir'de

dir. 1930-1931 yıllarında yerine çocuk 
bahçesi yapmak gayesiyle, belediyenin 
Seyyid Mahmud Hayranı Kabristanı'n

dan söktürüp Taşmedrese'nin avlusun
da muhafaza altına aldığı mezar taşla
rı arasında bulunan bu taş (nr. 9) mer
merden olup sülüs ile yazılmış şu cüm
leleri ihtiva etmektedir: "Allah rahlm, 
haza sahibü't-türbeti'l-merhüm el-mağ
für es-said eş-şehld Fakih Ahmed, nev
verallahu kabrehü" (R ıfkı Melül Meriç. 
TfVl, V, 152) 

Dördüncü Ahmed Fakih (Hace Faklh-i 
Karaman!, Hoca Kara Fakih). Sehi Tezki
resi'nin beşinci tabakasında adı Hace 
Faklh-i Karamanı şeklinde geçmekte 
ve Konyalı olduğu belirtilerek Türkçe, 
Arapça, Farsça sözleri ile eşsiz gazelleri 
olduğundan söz edilmektedir (Sehi, s. 
ı 95) . Tezkirenin bazı nüshalarında bu 
kişi Hoca Kara Fakih adıyla geçiyor (ae., 
s. 367). i. H. Konyalı'nın bahsettiği Fakih 
Ahmed bu zat olmalıdır. Bu Fakih Atı
med'in tarunu Seyyid Ahmed, Karaman'
da babası Seyyid ibrahim Arab ile de
desi "melikü'l-meşayih" Fakih Ahmed'in 
ve büyük dedesi Seyyid Ahmed'in adia
rına 687 ( 1288) yılında bir zaviye yap
tırmıştır. Zaviyenin yanında da Fakih Atı
med'in müridierinden Şeyh Alaman'ın 

türbesi bulunmakta ve o yöre bugün 
Şeyh Alaman mahallesi adıyla anılmak
tadır. Fakih Ahmed'in oğlu Seyyid ibra
him'in zaviye kimbesinde ve hicrl Xl. 
yüzyıla ait bir mahkeme Hamında "Arab" 
sıfatı ile zikredilmesi, Sehi Tezkiresi'n-

deki Hace Fakih'in Seyyid İbrahim'in ba
bası Fakih Ahmed olması ihtimalini kuv
vetlendirmektedir (İ. Hakkı Konyalı, s. 
743-747). 

Beşinci Ahmed Fakih. Kitôbü Evsôiı 
mesôcidi'ş-şerife'nin yazarı olan bu Ah
med Fakih'in şeriat emirlerine bağlı, dü
zenli yaşayışa sahip bir kimse olduğu an
laşılmaktadır. Mukaddes diyariarda iken 
oğul ve kız hasretine dayanarnayıp ora
larda iki aydan fazla kalamadığını be
lirttiğine göre evli ve çocuk sahibi, aile 
babası olduğu belli olan yazar. bu açı
dan ilk iki Ahmed Fakih'ten ayrılır. Ese
rin dil özelliklerine dayanarak onun XIV. 
yüzyılın ikinci yarısında, hatta XV. yüzyı
lın ilk yarısında yaşamış olduğuna hük
medilebilir. 

Kitô.bü Evsô.fı mesôcidi'ş-şerife 'nin 
sonunda yer alan Kudüs'e dair dört 
methiyesinde mahlası Fakih Ahmed ye
rine yalnız Fakih şeklinde geçer. Bu şiir
ler, istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakül
tesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Se
miner Kütüphanesi'nde 4453 numaralı 
yazmanın sonunda da bu şekildedir. 

Ahmed Fakih Adı Etrafında 

Toplanan Eserler. 

t. Çarhnôme-i Ahmed FakJ.h der Bi
vefô.i-i Rı1zigôr. Eğridirli Hacı Kemal'in 
Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde (nr 

5782) kayıtlı Cômiü'n-nezôir adlı nazire 
şiirler mecmuasında (vr. 289•-29 ı b) yer 
alan, aruzun "mefailün mefailün fallün" 
kalıbı ile söylenmiş seksen üç beyitlik 
bir kasidedir. Cô.miü'n-nezôir' in sonun
daki listeye göre 1 00 beyit olması gere
ken kasidenin son on yedi beytini ihtiva 
eden yaprağın eksik olduğu anlaşıl

maktadır. Kısa adı ile Çarhnô.me dün
yanın faniliğinden , dünya zevklerine ka
pılmanın yanlışlığından, kabir azabın

dan ve mahşerden bahsederek ölümü 
hatırlatan, bu dünyada ahiret için ha
zırlanmanın gerekliliğini öğütleyen, bu
nun da kanaat ve alçak gönüllülük içe
risinde yaşayıp ibadet etmek ve ahlaki 
güzelliklere sahip olmakla sağlanabile
ceğini açıklayan dinl-süfiyane bir eser
dir. Halk için yazılmış basit bir şiir olup 
nazım tekniği ve sanat değeri bakımın
dan önde gelen bir manzume değildir. 
Çarhnôme, M. Fuad Köprülü tarafın

dan bulunmuş ve ilk defa yazarı hak
kında bilgi ile birlikte seksen iki beyit 
halinde yayımlanmıştır ("Anatolische 
Dichter in der Seldschukenzeit. II. Ah
med Faqih", Körösi Csoma Archivum, 
ll / 1-2 11 9261. s. 20-38) Ayrıca Köprülü 
bu makalenin Türkçe'sini metinsiz ola-



rak aynı yıl "Selçukı1er Devrinde Ana
dolu Şairleri ll: Ahmed Fakın" adı altın
da Türk Yurdu mecmuasında yayımla
mış (sy 22, s. 286-295). Ahmed Fakih'in 
ve Çarhndme'nin Türk edebiyatındaki 
yerini de aynı yıllarda Türk Edebiyatı 
Tarihi adlı eserinde (s 307-308) tekrar 
söz konusu etmiştir. Daha sonra eser 
Mecdut Mansuroğlu tarafından eski ve 
orta Türkçe'ye yakınlaştırılmak suretiy
le okunup transkribe edilmiş, dil özel
liklerinin açıklanması yanı sıra bir lu
gatçe ve gramer dizini eklenip metnin 
tıpkıbasımıyla birlikte yayımlanmıştır 

(Ahmed Fakih-Çarhname, istanbul Üni
versitesi Edebiyat Fakültesi Yayını, istan
bu l 1956) Eser üzerinde Fahir iz ve Gü
nay Kut da ça lışma yapmışlardır (Fahir 
iz-Günay Kut, "Divan Nazım ve Nesri", 
BaşlanglCından Günümüze Kadar Büyük 
Türk Klasikleri, istanbul 1985. 1. 264-268). 
Bu yeni yayında, Mecdut Mansuroğlu'
nun yaptığı birtakım zorlamalar ayıkla
nıp yanlış ve değişik okuduğu R.elime
ler düzeltilerek metin dil bakımından 
ait olduğu dönemin özellikleriyle veril
mişti r. 

2. Kitabü Evsafı mesacidi'ş-şerife. 

British Museum Or. 9848'de kayıtlı bir 
mecmuanın ilk eseri olup 1 b-21 b yap
rakları arasında yer almaktadır. Aruz 
vezninin "mefailün mefailün failün" ka
lıbı ile yazılmıştır . Esas şekli mesnevi 
olmakla beraber arada iki parçada ka
fiyece gazel. sondaki dört manzumede 
ise gazel-kaside tertibini gösterir. Ha
rekeli nesihle yazılı 339 beyitten mey
dana gelen nüshanın istinsah tarihi 
yoktur. ilk yapraktan sonra bazı yap
rakların kaybolmuş olduğu aniaşılmak

ta ve böylece metnin tamamının daha 
hacimli olabileceği tahmin edilmekte
dir. Eseri yayımiayan Hasibe Mazıoğ

lu'nun mealen özetiediği üzere konusu 
şöyledir: Bir bölük arkadaşı ile hacca 
giden Ahmed Fakih bu gezisi sırasında 
gördüğü Şam, Kudüs. Mekke, Medine 
şehirleri ile orada ziyaret ettiği mukad
des yerleri anlatmaktadır. Şair gezdiği 
yerleri dikkatle seyretmiş, buradaki ya
pıların kaç kapısı olduğunu. kubbeleri 
ni, sütunlarını , merdiven basamaklarını 
saymış, enierini boylarını adımiayarak 

ölçmüştür. Kudüs'te iki ay kalan şair 

eserin sonuna eklenmiş olan Kudüs 
methiyelerini o sıralarda yazmış olmalı
dır. Şair memleketine dönünce eserini 
hacca gidemeyen arkadaşlarına verir ve 
onların da oraları görmelerini tavsiye 
eder. 

Bu mesnevi ilk defa Hasibe Mazıoğlu 
tarafından bulunarak bir tebliğle ilim 
alemine duyurulmuş ("Anadolu'da XllL 
Yüzyıl Ürünlerinden Yeni Bir Eser", X 
Türk Dil Kurultayında Okunan Bilimsel 
Bildiriler-1963, Ankara 1964. s. 75-79), ba
zı örnek parçaları ayrıca yayımianmış 

("Geçmişin Türkçesinden Örnekler", TD, 
XIII / 145 [Ekim 19631. s. 25-30), eserin 
transkripsiyon ve sözlük eklemeli tıp

kıbasım neşri de yine onun tarafından 
yapılmıştır (Kitabu Eusafı Mesacidi 'ş-Şe

rf{e, Ankara 1974; bu neşirle ilgili müna
kaşalar hakkında bk. Orhan Şaik Gökyay, 
"Okurken VIII: Güçlük Nerede?", TD, 
XXXII /289 [Ekim 19751. s. 549-550: bu ya
zıya Hasibe Mazıoğlu'nun cevabı: "Güç
lüğün Nerede Olduğu", TD, XXXII /290 
[Kasım 19751. s. 665-666); buna O. Ş. Gök
yay'ın mukabelesi TD, XXXII / 291 [Aralık 

l975J. S. 707-710). 

3. Fakih (Ahmed)'in Şiirleri. istanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Di
li ve Edebiyatı Bölümü Seminer Kitaplı
ğı 4453 nurnarada kayıtlı seksen yedi 
varaklık yazma Mekke. Medine ve Ku
düs methinde yazılan Türkçe bir eseri 
ihtiva etmektedir. Eserin tamamı otuz 
bab olup her şehir için on bab ayrılmış
tır. Başta ve sonda zikredildiğine göre 
müellifi Muhammed b. Muhsin b. Ha
san b. Halil b. Ömer ei-Yemenfdir ve bu 
eseri Kudüs'te yazmıştır. Fakih mahlaslı 
şiirler. toplam beyit sayısı altmış dokuz 
olan beş ayrı manzume halinde yazma
nın sonuna rastlayan 83b-87b varakları 
arasında yer almaktadır. Bu beş man
zumeden dördü, Kitdbü Evsafı mesa
cidi'ş-şerife 'nin 340-390. beyitleri ara
sındaki dört manzumenin on bir beyit 
fazlası ile ikinci nüshasıdır: yedi beyitlik 
beşinci manzume ise Kitabü Evsatı me
sacidi'ş-şerife'de bulunmamaktadır. Bu
radaki beş manzume. Kitabü Evsafı me
sacidi'ş-şerife ile bazı yerlerde küçük 
nüsha farkları niteliğinde, bazı yerlerde 
de daha geniş çapta ayrılıklar göster
mektedir. 

M. Fuad Köprülü'nün Çarhndme 'nin 
Eski Anadolu Türkçesi'nin en eski örne
ği olduğu görüşü , hiç kontrol edilme
den Nihad Sami Banarlı. Mecdut Man
suroğlu ve Hasibe Mazıoğlu gibi araştı
rıcılar tarafından aynen kabul edilmiş
tir. Halbuki elde bulunan metinlerin 
hepsi de dil bakımından en erken XIV. 
yüzyılın ikinci yarısı ile XV. yüzyılın ilk 
yarısına ait göründüklerinden. ilk defa 
Turhan Gencernin işaret ettiği gibi, bu 
metinlerin bilinen Ahmed Fakih'lere ait 
olmaları şüphelidir. 

AHMED FEVZi 
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liJ OsMAN F. SERTKAYA 

ı 
AHMED b. FARİS 

ı 

L 
(bk. İBN FARis). 

_j 

ı 
AHMED FARiS eş-ŞİDYAK 

ı 

L 
(bk. FARis eş-ŞİDYAK). 

_j 

ı 
AHMED FERİDUN 

ı 

L 
(bk. FERiDUN AHMED BEY). 

_j 

ı 
AHMED FEVZI es-SAATI 

ı 

L 
(bk. SAATI, Ahmed Fevzi). 

_j 

ı 
AHMED FEYZİ 

ı 

(1839 -1909) 

Son dönem 

L 
Osmanlı din alimi ve müellif. 

_j 

Çorum'un Azap Ahmed mahallesinde 
doğdu. ilmiyeye mensup bir ailedendir. 
Babası Ali Arif Efendi ve dedesi Osman 
Raif Efendi müftülük yapmışlardır. Tah-
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