
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) 
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(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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çesi'ne ait ilk örneklerden biri olması 
bakımından önemlidir. Sadettin Buluç'un 
bir tebliğle tanıtarak özetini verdiği Ga
zavatniime'de (bk. bibL). Hz. Peygam
ber'in başta Hz. Ali olmak üzere Halid 
b. Velid ve diğer sahabflerle birlikte, pu
ta tapan Beni Pinhan kabilesinin reisi 
Mukaffa'a karşı giriştiği savaşlar anla
tılmaktadır. Eserde kısa bir münacat ve 
na'ttan sonra asıl konuya girilir. Ayrı
ca diğer bazı müelliflerce manzum ve 
mensur olarak işlenen ve halk arasında 
"Mukaffa" Cengi" adıyla da tanınan bir 
konuyu işleyen eserde olaylar, Beni Pin
han kabilesinden bir gencin babasının 
müslüman olduğu için kabile reisi Mu
kaffa" tarafından öldürülmesiyle başlar. 
Bu genç durumu Hz. Peygamber'e bil
dirince ResOl-i Ekrem, Hz. Ali'ye yazdır
dığı İslam'a davet mektubuyla birlikte, 
o diyariarı bildiğini ve Mukaffa'ı tanıdı
ğını söyleyen Halid b. Velid 'i Beni Pin
han kabilesine gönderir. Halid mektubu 
Mukaffa"a verir, o da okuma bilmedi
ğinden kızı Hıttam'ı çağırıp mektubu 
okutur. Fakat Mukaffa'ın, inancından 

dönmeyeceğini ve bu uğurda mücadele 
edeceğini bildiren mektubuyla Medine'
ye dönen Halid bu arada Hıttam'a aşık 
olur. Bunun üzerine Hz. Peygamber, ara
larında Hz. Ebü Bekir. ömer. Osman ve 
Ali'nin de bulunduğu ashaptan 4000 ki
şiyle birlikte Beni Pinhan"a karşı sefere 
çıkar. Uzun mücadeleler sonunda Hıttam 
müslüman olup Halid'le evlenir. özellikle 
Hz. Ali etrafında cereyan eden çeşitli ola
ğan üstü hadiseler karşısında daha fazla 
direnemeyen Mukaffa' da islamiyet'i ka
bul eder ve kısa bir müddet sonra ölür. 

Muteber İslami kaynaklarda rastlan
mayan olayların konu edildiği eser, di
ğer bazı gazavatnamelerde olduğu gibi 
muhtemelen Anadolu'da müslüman Türk 
birliğinin sağlanması için gayret sarfe
dilen bir dönemde dini heyecanı ve ci
had şuurunu pekiştirrnek için yazılmış-

Küre köyü yak ı nında Dursun Fakih"e isnat edilen makam 
kabri · Söğüt 1 Bilecik 
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Dursun 

Fakih " in 
Gazauatmlme adlı 

eserinin 
ilk iki sayfası 

(İ Ü Ktp .. 

TV, or. 311) ' 1 

tır. Mesnevi tarzında ve aruzun "faila
tün failatün failün" kalıbı ile nazmedilen 
yaklaşık 640 beyit hacmindeki eserin bu
güne kadar biri Millet Kütüphanesi'nde 
(Ali Emirf. Manzum, nr. 1222. vr. 79b - JQ8• ). 
biri istanbul Üniversitesi Kütüphanesi'n
de (TY. nr. 31 ı . vr. 6Qb- 7J • ), diğeri de Kon
ya'da Koyunoğlu Müzesi Kütüphanesi'n
de (nr. ı ı .930) olmak üzere üç nüshası 
tesbit edilmiştir. Agah Sırrı Levend, Mil
let Kütüphanesi'ndeki Gazaviit-ı Resu
lullah adını taşıyan nüshanın Dursun 
Fakih'e ait olduğunu belirtirken istan
bul Üniversitesi Kütüphanesi'ndeki Ga
zaviit-ı Kıssa-i Mukaffa' adlı bir başka 
nüshanın müellifinin bilinmediğini söy
lemekte, böylece ortaya iki ayrı eser çı
karmaktadır. Ancak yapılan karşılaştır
ma sonucunda, bunların aslında Dursun 
Fakih ' in Gazavatniime'sinin epeyce de
ğişikliğe uğramış farklı iki nüshası ol
duğu tesbit edilmiştir. 
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DURUŞMA 

(bk. MÜRAFAA). 

DUYU 

Canlılarda içten ve dıştan gelen 
uyarıları almayı 

mümkün kılan ruhi güç. 

_j 
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islam düşünce ve bilim tarihi boyun
ca teşekkül eden terminoloji içinde du
yu his ve hasse (çoğulu havası kelimele
riyle ifade edilmiş, bilgi problemiyle il
gili olarak duyu ve algı konuları his, ha
vas, havass-ı hams, havass-ı zahire, ha
vass-ı batıne, havass-ı selfme, el-kuv
vetü'l-hassase, el-kuwetü'l-müdrike, en
nefsü'l-hayvaniyye ve esbabü'l-ilm gibi 
başlıklar altında incelenmiştir. Bir duyu 
gücünün herhangi bir etkenle uyarılma
sına ihsas, buna bağlı olarak nesnenin 
zihindeki kavramına ma'rifet ve fehim, 
bağımsız bilgi haline gelmesine idrak 
denir. Duyu objeleri ve genel olarak du
yulara konu olan şeyler için mahsus (ço
ğulu mahsüsat) ve hissi ( çoğulu hissiyyat) 
kavramları kullanılır. 

İslam düşünce tarihinde duyu mese
lesiyle ilgili olarak teşekkül eden litera
türün kapsam ve derinliğini kavramak 
öncelikle modern perspektife ihtiyaç gös
terir. Çünkü islam Ortaçağı ' nda mese
lenin ele alınış tarzı, modern anlayışla 
paralellik taşıması yanında onun haber
cisi de olmuştur. Genel bir bakışla duyu
ların ve duyum hadisesinin açıklanma-


