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lerden ve oğlu Ebü Ca'fer Muhammed'
den hadis rivayet etmiş, kendisinden de 
akranı sayı lan Ahmed b. Hanbel, Ebü 
Hatim er- Razı. Ebü Zür'a er-Razı. Fazi 
b. Şazan gibi alimler rivayette bulun
muşlardır. İbn Mace onun rivayetlerine 
es- Sünen 'inde yer vermiştir. 

Dürl'nin kıraat ilmindeki kesin otori
tesine karşılık hadis ilmindeki yeri üze
rinde değişik değerlendirmeler yapıl

mıştır. Ebü Ali ei-Ahvazr ve Ukayll ken
disini sika* kabul ederken Darekutnl za
yıf olduğunu söylem iş , Zehebl ise Dare
kutnrnin bu ifade ile onun hadisleri ez
berlemedeki yetersizliğine işaret ettiği
ni ileri sürmüştür (A ' Lamü'n ·nübela' , Xl , 
543) . 

Dür! bir asra yaklaşan ömrünün son
larına doğru gözlerini kaybetti ve kay
nakların çoğuna göre Şewal 246'da (Ara
lı k 860) vefat etti. Zehebl, 248 'de (862) 
öldüğüne dair bazı kaynaklarda (mesela 
bk. İbn Hibban. VIII , 200) yer alan rivayeti 
A ' lamü 'n-nübeld'da (XI, 543) ve Ma'ri
fetü'l-~urra'da O. 192) bir hata eseri ola
rak değeriendirmişse de Ma 'rifetü'l 
~urra 'ın daha sonra kendisi tarafından 
genişletilen yazma nüshasında (vr. 65• ) 

hocası Hasan b. Ali'den senediyle birlik
te öğrendiği bir hadise yer vererek bu 
senette adı geçenlerden Hacib b. Erkin'in 
(ö . 306/ 918) "Bu hadisi ben 248'de Ebü 
ömer ed-Dürl'den duydum. o da aynı yıl 
öldü" ifadesine işaretle 248'de öldüğü

ne dair r ivayetin doğruluğuna inandığı
nı söylemiştir. 

Dürl'nin günümüze ulaştığı bilinen tek 
eseri ~ıra' atü 'n- ne bi' dir. Kur'an'daki 
bazı kelimeleri bizzat Hz. Peygamber'in 
nasıl okuduğunu bildiren rivayetleri top
layan risale süre sırasına göre tertip edil
miştir. Eserde bir veya birkaç örnekle 
de olsa 114 sürenin kırk dokuzuna yer 
verilm iştir. Bilinen iki yazma nüshasın

dan biri ·Şam'da (Zahiriyye Ktp ., nr. 348, 

vr. 129•- 148b). sondan birkaç varak ek
sik olan diğeri ise istanbul'da (Millet Ktp , 
Feyzullah Efendi, nr. 506/ 9, vr. 126• -1 39b) 

bulunmaktadır. Dürl'nin ayrıca fıkha dair 
es-Sünen'i ile M e'ttefekat elfazuhı1 ve 
me 'anfhi mine'l-Kur ' an, E~za 'ü 'l
~ur'an ve Fe:ia'ilü;l-Kur'an adlı eser
lerinin mevcut olduğu kaynaklarda zik
redilmektedir. Osman b. Ömer en-Na
sir! (ö . 848/ 1445). Dür! ile Kalün arasın
daki kıraat ihtilaflarının ljilatü ~alı1n 
ve 'd-Durf ve ed-Dürrü'n -nıl?ım li -ri
vayeti ~iilı1n ve ;d - Dı1rf adlı eserlerin
de (yazma nüsha ları için bk. el·Fihrisü 'ş · 

şamil , mal].tutatü 'L·~ını ' at , I, 4 18, 420). 
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Cum'a Süheyl de Dür! ile Hafs b. Süley
man arasındaki kıraat ihtilaflarını Me
va:iı 'u 'l - i{J.tilaf beyne rivayetey Ebf 
' ö mer ed-Dı1rf ve lfa/ş b. Süleyman 
adlı yüksek lisans tezinde ele almıştır 

(Mekke Ümmülkurra Üniversitesi, 1400/ 

1980) 
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~ TAYYAR ALTlKULAÇ 

1 DURSUN BEY ı 

(ö. 896 / 149l 'den sonra) 

Fatih Sultan Mehmed dönemine ait 
Tarilı-i Ebü'l -Feth adlı 

L 
eseriyle tanınan Osmanlı tarihçisi. 

_j 

Hayatı hakkında gerek yaşadığı de
virde yazılmış olan tarihlerde, gerekse 
sonraki biyografik ve bibliyografik eser
Ierde herhangi bir bilgi yoktur. Bu ko
nuda bugün bilinenler daha ziyade ken
di eserine dayanmaktadır. Asıl adı Tür-ı 

Sina olup bundan bozma Tursun Bey ve
ya Dursun Bey şeklinde anılır. Halil İnal
cık'ın Bursa kadı sicillerindeki kayıtlar
dan tesbit ettiğine göre babası, ı. Murad 
döneminin meşhur kumandanlarından Fi
ruz Bey'in (ö. 1421) oğlu, 1424'te Anado
lu beylerbeyiliğinde bulunmuş olan Ham
za Bey'dir (WZKM, LXIX 1 1977], s. 56-58) . 

Bundan da onun önde gelen bir aileye 
mensup olduğu anlaşılmaktadır. Dursun 
Bey muhtemelen 1426 civarında doğ
muştur. 

Eserinde yer alan bilgilere göre genç 
yaşta tirnar sahibi olan Dursun Bey iyi 
bir tahsil görmüş ve amcasının yanında 
yetişmiştir. Nitekim istanbul'un fetihten 
sonraki iskanı sırasında dağıtılan emia
kin sayımı ve konulan vergiyi yazma işi 

önce amcası Bursa Beyi Cebe Ali Bey' e 

verilmişken onun işlerinin çokluğu sebe
biyle bu görev kendisine tevdi edilmiş

tir. Görevini layıkıyla yerine getirip hazır

ladığı defteri Fatih Sultan Mehmed ' e 
sunmuş ve böylece sultanın muhitinde 
önemli bir yere sahip olmuştur (1456 -

1457). Aynı zamanda yaya ve müsellem 
tahririni de yapan ve görevi "yazıcı" ola
rak belirtilen Dursun Bey 1456 yı lındaki 

Belgrad Seferi 'ne katılmıştır. Bundan 
sonra on iki yıl süreyle Mahmud Paşa '

nın yanında divan katibi olarak görev 
yapmış ve onunla birlikte hemen bütün 
seferlerde bulunmuştur. Bunların ilki 
1458 Sırbistan seferidir. Kendi ifadesi
ne göre, Sırbistan'ın kesin ilhakı ile so
nuçlanan bu sefer sırasında Mahmud 
Paşa Güvercinlik Kalesi'nin fethinin ar
dından Tuna ile Sava nehri arasındaki 
Sirem bölgesine düzenlettiği akına onu 
"emin" olarak göndermiştir. Daha son
ra divan katibi sıfatıyla katıldığı sefer
lerde Mahmud Paşa'nın emriyle birçok 
hüküm kaleme aldı. 1462 Eflak ve Mi
dilli seferlerine iştirak etti, ganimetie
rin dağıtımı sırasında kendisine de pay 
verildi. Bir yıl sonra 1463 Bosna seferi
ne de katıldığı, bu savaşın cereyanı hak
kında verdiği bilgilerden anlaşılmakta
dır. Fatih Sultan Mehmed 'in 1464'teki 
ikinci Bosna seferinde onun maiyeti ara
sında yer alan Dursun Bey' in bundan 
sonraki 1466- 1467 Arnavutluk seferi, 
1470 Eğriboz'un fethi. 1473'te Uzun Ha
san üzerine yapılan sefer, 1476 Boğdan 
seferi, 1478 İskenderiye (Arnavutluk) se
feri gibi çeşitli seferlere iştirak ettiği an
laşılmaktaysa da bu seferlerde kimin 
himayesinde bulunduğu , hangi görevle
ri üstlendiği bilinmemektedir. 

İlk yedi yılını özetiediği ll. Bayezid dev
ri olaylarını anlatırken kendi hayatı ile 
ilgili bazı bilgiler de veren Dursun Bey, 
bu sırada Kili ve Akkirman ' ın fethi ha
beri üzerine ll. Bayezid için bir şiir yaz
dığını belirtir. Defterdarlık yıllarının , ke
sin belli olmamakla beraber 1470-1480 
tarihleri arasında kısa dönemler halin
de olması muhtemeldir. ll. Bayezid'in sal
tanatı döneminde, yaklaşık kırk yıllık hiz
meti sonrasında yaşlı bir devlet emekli
si olarak Bursa'da yaşayan Dursun Bey 
burada iken amcası Cebe Ali Bey'in va
kıf mütevelliliğinde bulunmuş ve tari
hini de bu sırada yazmaya başlamıştı r. 

Eserinin telifine başladığı esnada altmış 
yaşlarında olan Dursun Bey'in ölüm ta
rihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 
1491 'den sonra uzun süre yaşamadığı 
söylenebilir. 



Dursun Bey'in bugün elde mevcut olan 
tek eseri. esas itibariyle Fatih Sultan 
Mehmed'in gaza ve fetihlerini ihtiva eden 
ve kendisi tarafından Tô.rih-i Ebü 'l-Feth 
adı verilen tarihidir. Fatih Sultan Meh
med adına kaleme alınan eser, 848'de 
(1444) Fatih'in ilk cülüsu ile başlayıp Ha
dım Ali Paşa'nın 893'teki (1488) Memlük 
seferiyle sona ermekte, böylece kırk dört 
yıllık olayları içine almaktadır. Ailesi, tah
sili ve bulunduğu görevler sayesinde dev
rinin tanınmış devlet ve ilim adamlarıy
la birlikte bulunma imkanını elde eden 
Dursun Bey, devlet kademelerinde nail 
olduğu mevkilerden dolayı minnet bor
cunu ödemek üzere kendi arzusu ile ese
rini yazdığım belirtmektedir. 

Eserin yazılış tarihi hakkında açık bir 
kayıt bulunmamakla birlikte devlet er
kanının mansıpları ve bunlar için kul
lanılan unvaniardan hareketle 902' den 
(1496) önce yazılmış olabileceğini ileri 
sürmek mümkündür. Eser önsöz, giriş 

ve asıl metin kısmı olmak üzere üç ana 
bölümden oluşmaktadır. Müellif önsöz
de eserin telif sebebini anlatır. Girişte 

özellikle padişah ve saltanat kurumu 
hakkında bilgiler verip yorumlar yapar 
ve konuyla ilgili hikayeler anlatır. Bu bö
lümü, ilim ve hikmet sahibi kimselerin 
görüş ve fikirlerinden faydalanarak yaz
dığını belirtir. Bunun sonunda yer alan 
zeyil kısmı ise bilhassa on iki yıl hizme
tinde bulunduğu ve ömrünün en verimli 
dönemini sohbet ve tavsiyelerini dinle
yerek geçirdiği Mahmud Paşa'nın görüş

lerine ayırmıştır. Burada Fatih Sultan 
Mehmed'in şahsiyetiyle ilgili imalı ifa
delereve hükümdar-tebaa münasebet
lerine dair fikirlere de yer verilmiştir. 

Dursun Bey, Fatih Sultan Mehmed dev
ri askeri faaliyetlerinin anlatıldığı asıl 

metnin başına , ll. Murad'ın tahtı oğluna 
devrettikten sonra yeniden tahta çıkma
sı hadisesiyle ll. Bayezid devrinin ilk ye
di yılındaki askeri faaliyetlerin bir kısmı
nı da eklemiştir. 

Tarihinde, "Müşahede ettim ve bey
ne'n-nas tevatür ile sabittir" gibi ifade
ler kullanarak birçok olayı bir görgü şa
hidi olarak veren Dursun Bey' in eseri. 
Kemal Paşazade'nin Tevô.rih-i Al-i Os
man ' ının Fatih Sultan Mehmed' e ayrı
lan yedinci defteri için en önemli kaynak 
olmuştur. Tô.rih-i Ebü'l-Feth'in bir baş
ka özelliği de ülkelerin fiziki coğrafyası 
ile askeri ve iktisadi bakımdan önem ta
şıyan pek çok mevki hakkında bilgiler ih
tiva etmesidir. Bazan kısa cümleler. ba
zan da uzun paragraflar halinde naklet-

tiği bu bilgiler esere bir tarihi coğrafya 
niteliği kazandırmaktadır. Ayrıca bu bil
giler Fatih'in fetih siyaseti ve stratejisi 
hakkında da ipuçları vermektedir. 

Dursun Bey'in eserinde bu devrin bir 
kısım hadiselerini ihmal ettiği görülmek
tedir. Bu husus iki sebebe bağlanabilir. 
Birincisi, müellifin yazılı ve sözlü kaynak
lara başvurarak ve araştırarak bir ta
rih yazmaktan ziyade müşahedelerine ve 
işittiklerine dayanmış olmasıdır. İkincisi 
de olaylar karşısında ihtiyat yolunu seç
mesi ve devamlı zafer görmeye alışmış 
bir kimse olarak bazı başarısızlık ve ye
nilgileri vermek istememesidir. 

Tô.rih-i Ebü 'l-Feth, dil ve üslüp özel
likleri bakımından aynı dönemde yazı
lan Aşıkpaşazade, Oruç ve Neşri tarihle
rine hiç benzemez. Bu tarihlerde görü
len kısa cümleler, süssüz kuru ifadeler 
yerine Dursun Bey'in eserinde Farsça ve 
Arapça sentaksa uygun uzun cümlele
re, tasvirler sırasında bol bol sıfatiara 

rastlanır. Müellif Arapça ve Farsça ke
lime ve şekiliere yer vermekle birlikte 
Türkçe'yi hiçbir zaman ihmal etmemiş
tir. Bu bakımdan onun eseriyle Kemal
paşazade ' nin eseri arasında büyük bir 
yakınlık gözlenir. 

Eserin bugün beş nüshası bilinmekte
dir. Bunlardan Süleymaniye Kütüphane
si Ayasofya nüshası ll. Bayezid'in müh
rünü taşıdığından o devirde yazıldığı bi
linen nüshadır. Diğer nüshalardan üçü 
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde
diL Bu nüshaların yazılış ve istinsah ta
rihlerini tesbite yarayacak herhangi bir 
kayıt bulunmamakla birlikte yazı, im
la özellikleri ve kağıt cinslerine bakıla
rak )0.!. yüzyıl sonlarında kopya edildik
leri söylenebilir. Böylece Tarih-i Ebü 'l
Feth ' in bu dört nüshası aynı dönem
de yazıldığı için aralarında önemli sayı
labilecek muhteva farklılıkları yoktur. 
Eserin beşinci nüshası ise İstanbul Üni
versitesi Kütüphanesi 'nde bulunan çok 
dikkatsizce yazılmış muahhar bir nüs
hadır. 

Tarih-i Ebü 'l-Feth üzerinde çeşitli ça
lışmalar yapılmıştır. Eser önce Mehmed 
Arif Bey tarafından Tô.rih- i Osmô.ni En
cümeni Mecmuası'nın ilavesi olarak 
1330 yılında yayımlanmıştır. Daha son
ra A. Mertol Tulum. bütün nüshaları kar
şılaştırarak eserin tenkitli neşrini yap
mış, sonuna da indeks ve lugatçe ekle
miştir (İstanbu l 1977). Ayrıca H. İnalcık 
ve R. Murphey eserin tıpkıbasımı ile bir
likte özet halinde İngilizce tercümesini 
neşretmişlerdir (Chicago 1978) 

DURSUN FAKİH 
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li! MERTOL TULUM 

DURSUN FAKİH 

(ö. 726 / 1326'dan sonra) 

Osman Gazi adına 
ilk hutbeyi okuyan kadı, alim ve şair. 

L ~ 

Hayatı hakkında kaynaklarda fazla bil
gi bulunmayan Dursun Fakih Karamanlı 
olup Şeyh Edebiili'nin (ö 726/ 1326) da
madı ve Osman Gazi 'nin bacanağıdır. 

Şeyh Edebali ·den tefsir, hadis ve fıkıh 
okudu; ona mürid oldu ve seyrü sülükü
nü onun yanında tamamladı. Osman Ga
zi ile birlikte savaşlara katılır ve gazile
re imamlık yapardı. Karacahisar' ın (bu
gün Eskişehir'in merkez ilçesi merkez bu
cağına bağlı bir köy olan Karacaşehir) fet
hinden (688/ I 289) sonra Osman Gazi 
tarafından şehrin kadılığına ve kiliseden 
çevrilen caminin imamlığına getirildi. Bu
rada onun adına ilk cuma hutbesini oku
du. Kaynaklara göre bu hutbe Osmanlı

lar'ın istiklal alameti olarak okunan ilk 
hutbedir (Aşıkpaşazade, s. 18). 

Osman Gazi fethettiği yerleri beşe bö
lerek Bilecik' i kayınpederinin idaresine 
bırakınıştı (1302) Bunun üzerine Dursun 
Fakih Edebiili 'nin yanında kaldı ve onun 
vefatı üzerine makamına geçerek fetva 
işlerini yürüttü. Ölüm tarihi hakkında 
kesin bilgi bulunmamakla birlikte bazı 
kaynaklar şeyhinin yerine geçtikten bir 
müddet sonra vefat ettiğini kaydeder. 
Kabri, Bilecik'te Şeyh Edebali Zaviyesi 
içindeki türbededir. Türbede Şeyh Ede
bali. Dursun Fakih ve Muhlis Baba'dan 
başka Edebali'nin ahfadından bazı kim
seler medfundur (Öcal, s. 130). Dursun 
Fakih'e bundan başka iki türbe-makam 
daha isnat edilmektedir. Bunlardan biri 
Karacahisar'da küçük bir tepe üzerinde 
(Ünver, s. 497), diğeri ise Söğüt'ün Küre 
köyü civarında başka bir tepe üzerinde
dir (Öcal, s. 129) 

Yunus Emre. Aşık Paşa ve Gülşehri 
ile çağdaş olan Dursun Fakih ayrıca Os
manlı devrinin ilk şairlerindendir. Ona 
nisbet edilen tek eser olarak tanınan 
Gazavatname, edebi özelliğinden ziya
de dini mahiyeti ve Eski Anadolu Türk 
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