
bakkında bilgi vermek suretiyle hadis 
ilmine, tabakat kitaplarına girmeyen pek 
çok kişiyi ve bunların eserlerini tanıttık
ları için de biyografik ve bibliyografik 
çalışmalara önemli derecede hizmet et
mişlerdir. Fehreseler yazıldıkları dönem
lerin sosyal ve kültürel tarihi, ilimler ta
rihi, eğitim öğretim tarihi ve metotları 
hakkında değerli bilgiler verdikleri gibi 
hangi eserlerin hangi ülkelerde ne za
man okutulduğunu göstermeleri bakı
mından da önemlidirler. öte yandan me
sela Kuzey Afrika ve Endülüs'te yazı
lan bir kitabın kimin vasıtasıyla doğu 

İslam ülkelerine geçtiğinin veya doğu
da yazılan bir eserin ne zaman batıda 
okutulmaya başlandığının bilinmesi de 
bu tür çalışmalar sayesinde mümkün ol
maktadır. 
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Bazı hukuki bağ ve yüküınlülüklerin 
kaldırılması anlamında 
İslAm hukuku terimi. 

..J 

Arapça· da "bir şeyi yapışık ve bitişik 
olduğu yerden ayırmak, koparmak, kur
tarmak, bir bağı çözmek" gibi anlamla
ra gelen fek İslam hukukunda kölenin 

azat edilmesini, esirin salıverilmesini, re
hin, hacir ve haciz gibi hukuki bir bağ 
ve kaydın kaldırılmasını ifade eder. 

Kur'an-ı Kerim'in sadece bir ayetin
.de, "boyunduruk altındaki insanları kur
tarmak" anlamında "fekkü rakabe" (el
Beled 90/ 13) şeklinde yer alan bu keli
me ile ilk planda köle azat etme veya bu 
yönde maddi harcama yapmanın kaste
dildiğine, geniş anlamda ise ağır borç 
ve yük altında bulunan kimsenin bu yü
künün kaldırılması veya hafifletilmesi
ne işaret edildiği söylenebilir. Hadislerde 
kelime kişinin kölelikten, esaretten, dün
yevi sıkıntılardan, uhrevi azaptan kurtul
ması gibi manalarda kullanılır (bk. Wen
sinck. el-Mu'cem, "fkk" md.). 

Kölelerin hürriyete kavuşmasının en 
tabii yolu, efendilerinin tek taraflı irade 
beyanı ile onları azat etmeleridir. "İhti
yari azat" denilen bu yol Kur'an'da (bk. 
el-Bakara 2/ 177; el-Beled 90/ 11-13) ve 
hadislerde (mesela bk. BuharT. "Keffarat", 
6; Müslim. "'It~", 23) devamlı olarak teş
vik edilmiş, devlet gelirlerinin belli bir 
kısmının köle azadına ayrılması istenmiş 
(bk. et-Tevbe 9/ 60), ayrıca kölelerin söz
leşme veya vasiyet yoluyla hürriyete ka
vuşturulması öğütlenmiştir. Öte yandan 
hataen adam öldürmenin cezası, yemin 
ve zıhar• gibi davranışların kefareti ola
rak da köle azat etme mecburiyeti ge
tirilmiş, böylece tedrici şekilde köleliğin 
asgariye indirilmesini ve ortadan kaldı

rılmasını hedefleyen bir dizi yeni usul ve 
tedbir getirilmiştir (bk KÖLE ) 

Düşman eline düşmüş müslüman esir
lerin mübadele suretiyle, fidye karşılığı 
veya karşılıksız olarak salıverilmesini te
min etmek de fek kavramı içinde mü
talaa edilmektedir. Bu husus, boyundu
ruk altındaki kimselerin kurtarılmasını 
(fekk-i rakabe) teşvik eden ayetin (el-Be
led 90/ ı 3; krş. et-Tevbe 9/ 60) dalaylı ola
rak kapsamına girdiği gibi hadislerde 
de (BuharT. "Cihad", ı 7 ı ı teşvik ve emre
dilmiştir. Müslümanların elinde bulunan 
düşmana ait esirlerin serbest bırakılma
sı veya iadesi ise kamu düzen ve yararı
nı yakından ilgilendirdiği için kanun ko
yucunun ve devlet yöneticilerinin yetki
sinde olan ve devletlerarası teamül ve 
antlaşmalara göre belirlenmesi gereken 
bir konu olarak görülür. 

İslam hukukunda rehnin çözülmesi ve 
rehin verilen malın alacaklıdan kurtarıl
ması da çok defa fek terimiyle ifade edi
lir (Mecelle, md. 729, 735). Bu ise rehinle 
teminat altına alınan borcun alacaklıya 
veya onun hukuki temsilcisine ödenme-
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si, borcun alacaklı tarafından bağışlan
ması veya borçlunun ibra edilmesi, ala
cağın temliki gibi yollarla mümkün olur. 
Rehin akdi sadece borçlu tarafı bağlayı

cı bir akid olduğundan rehin alan ala
caklının tek taraflı irade beyanı veya ta
rafların karşılıklı anlaşması ile de rehin 
akdi feshedilebilir (bk. REHiN) 

Hacrin ve haczin fekki konusuna İslam 
hukukunda hacir, borçlunun hacri ve ma
lının satılma_sı başlıkları altında temas 
edilir. Kişinin tasarruf ehliyetinin kısıtlan
ması demek olan hacre yol açan sebep
lerio ortadan kalkıması halinde ve genel
de mahkeme kararıyla hacrin kalkmasına 
hükırnedilir (Mecelle, md. 942, 997). Para 
borcunu ödemeyen borçluya karşı uygu
lanması gereken yaptırımlardan biri de 
borcunu karşılayacak değerde olan mal
ları üzerinde onun tasarruf yetkisini kal
dırma ve bu malları paraya çevirerek ala
caklıya ödemede bulunma usulü demek 
olan haciz işlemidir. Haczin fekki, para 
ve teminat borcu için haczedilen bir mal 
üzerindeki haczin kaldırılması demektir. 
Bu da borcun ödenmesi, haczin başka bir 
mal üzerine nakli veya haciz için kanuni 
bir engelin ortaya çıkması sebebiyle ve
rilecek mahkeme kararı gibi usullerle 
gerçekleşir (bk. HACİR; HACİZ). 
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FEKETE, Lajos 

(1891-1969) 

Macar tarihçisi, 
arşivci ve Türkolog. _j 

Macaristan'ın Tardosbanya kasabasın
da doğdu. Budapeşte Pazmany Peter Üni
versitesi'nin tarih ve Latin filolojisi bö
lümlerini bitirdi: 1914 yılındaA varme
gyei tisztikar a XVI- XVII. szazadban 
(XVl-XVll. yüzyıllarda il idaresi görevlileri) 
başlıldı teziyle doktor unvanı aldı . ı. Dün
ya Savaşı çıktığında subay olarak doğu 
cephesine sevkedildi ve Ruslar'a esir dü
şüp Sibirya'da Krasnoyarsk yakınındaki 
bir kampa gönderildi. Burada tutsak Os-
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Lajos Fekete 

manlı subaylarıyla tanıştı ve onlardan 
Türkçe öğrenmeye başladı. 1920'de ül
kesine döndükten sonra Macar Milli Ar
şivi 'nde görevfendirildi ve kısa zaman
da Osmanlı diplamatiği ve paleografya
sı alanlarında uzmanlaştı. Arşivcilik sa
hasındaki bilgilerinin Türk makamlarının 
dikkatini çekmesi üzerine İstanbul'a da
vet edilerek 1936-1937 yıllarında, Baş
bakanlık Osmanlı Arşivi'nde yapılan tas
nif çalışmalarının öncekilerden daha sağ
lam temellere dayandınlması için fikir
lerinden faydalanıld ı ve tavsiye ettiği 

provenance sistemine göre (arşiv malze
melerinin işlem gördükleri tarihlerdeki as
li düzen içerisinde aynen korunması) kü
çük bir örnek tasnif gerçekleştirildi. 1956 
Haziran ayında başlatılan kataloglama 
faaliyeti halen bu usulle yapılmaktadır. 

Fekete 1937'de Macar Bilimler Aka
demisi'nin muhabir üyeliğine, 1961 'de 
de tam üyeliğine seçildi. 1939'da Buda
peşte Üniversitesi Felsefe- Edebiyat Fa
kültesi Türkoloji Bölümü'nde ders ver
meye başladı; 1952'de ordinaryus pro
fesör oldu. 1956 yılında Kossuth ödülü
ne layık görüldü ve arkasından da ken
disine Türk Tarih Kurumu tarafından şe
ref üyeliği payesi verildi. 1966'da emek
liye ayrıldıktan üç yıl sonra Budapeşte'
de öldü ve vasiyeti üzerine Jaszbereny 
şehrinde toprağa verildi. 

Eserleri. Başlıca çalışmaları paleograf
ya alanında olup bunların en önemlisi 
Macarca da basılmış olan Einführung 
in die osmanisch- türkisch e Diploma
tik der türkisehen BotmaBigkeit in Un
garn (Budapest 1926) adlı eserdir. Bu ki
tap, Kraelitz'in daha önce aynı konuda 
yayımladığı eserden çok daha geniş kap
samlıdır ve şimdiye kadar aşılamadığı 
gibi daha sonra bu alanda yapılan ça
lışmalara da genellikle örnek teşkil et
miştir. Die Siyaqat -Schrift in der tür
kisehen Finanzverwaltung (Budapest 
1955) adlı iki ciltlik eseri de sunulan bel-
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gelerin çeşitliliği, okumalardaki maha
ret ve ilmf açıklamalardaki derinlik bakı
mından benzerlerinin en iyisidir. Einfüh
rung in die persische Palaographie ad
lı kitabı (Budapest 1977) ölümünden son
ra tamamlanmışsa da asıl transkripsi
yon kısmı kendi ürünüdür. 

Arşivci olarak da ilim alemine büyük 
hizmetlerde bulunan Fekete'nin bu ko
nudaki en önemli faaliyeti, Osmanlılar'ın 
Budin Defterhanesi'nde bulunan ve daha 
sonra çeşitli ülkelerin koleksiyanlarına 

dağılan malzemeyi mikrofilm ve fotokopi 
halinde tekrar birleştirmesidiL Bu amaç
la pek çok arşiv ve kütüphanede araştır
ma yapmış, bunlardan Venedik, Berlin, 
Dresden ve İstanbul'daki tesbitlerini ge
niş makalelerde özetlemiş, ayrıca birçok 
yazıs ıyla da Macaristan'da muhafaza edi
len Türk belgelerini tanıtmıştır. Bu alan
da ortaya koyduğu en önemli eser Tür
kische Schriften aus dem Arehive des 
Palatins Nikolaus Esterhcizy, 1606-1645 
(Budapest 1932) adını taşıyan kitabıdır. 
Kitapta, XVII. yüzyılın başta gelen Ma
car asilzade ailelerinden Esterhazyler' in 
eline geçen Osmanlı belgelerinden en 
dikkate değer olanların transkripsiyonu 
ve Almanca çevirileri verilmekte. geri ka
lanları da özetlenmektedir. 

Fekete, arşivlerdeki ekonomik ve de
mografik belgelerin de düzenli neşrine 
öncülük yapmıştır. Bütün Osmanlı arşiv
lerinde benzerine pek rastlanmayan Vac 
şehrine ait bir kadastro defterini değer
lendirerek A törökkori Vac egy XVI. 
szazadi összeiras alapjan adıyla küçük 
bir kitap halinde yayımiadı (Budapest 
1942). Bir yıl sonra ilk ilmf tahrir defteri 
neşrini gerçekleştirdi ve Estergon san
cağının 1 570 yılına ait mufassal defte
rini ilim alemine sundu. Az Esztergomi 
szandzsak 1570. evi ad6összeirasa (Bu
dapest 1943) adını taşıyan bu kitap Tür
kiye'de de büyük yankı uyandırdı. Bu tür 
çalışmalara hayatının son yıllarında tek
rar döndü ve Hatvan sancağının ilk mu
fassal defterini de A Hatvani szandzsak 
1550. evi ad6összeirasa adıyla yayım
ladı (Jaszbereny 1968) Gy. K.3ldy-Nagy 
ile birlikte, Budin mukataalarının gün
lük gümrük gelirlerini içeren 1 550-1 580 
yıllarına ait kayıtları Rechnungsbücher 
türkiseher Finanzstellen in Buda ( Ofen), 
1550-1580 adıyla iki cilthalinde (tran
skripsiyon ve Macarca tercüme) hazırladı 
[Budapest 1962) Bu eserle, üzerinde pek 
durulmayan fakat aslında birinci dere
cede önem taşıyan bir defter türünü ilim 
dünyasına tanıtmış oldu. 

Fekete'nin bir tarihçi olarak ortaya koy
duğu eserlerin en önemlisi, Macar baş
şehri ve Türk beylerbeyiliği merkezi Bu
da ile (Ofen, Budin) daha sonra onunla bir
leşen Pest'in meydana getirdiği Buda
peşte'nin zengin Osmanlı arşiv malze
mesine dayanan o dönemdeki renkli tas
viridir (Budapest a törökkorban, Budapest 
1944; İngilizce muhtasarı Buda and Pest 

und er Turkish Rule IStudia Turco-H unga
rica Illi. Budapest 1973) Fekete bunlar
dan başka Kanünf Sultan Süleyman'ın 
hayatı hakkında kısa fakat dikkate değer 
bir kitap hazırlamıştır (Szülejman Szul· 
tan [Sultan Süleyman], Budapest 1967). 
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Dünya ve ahiret mutluluğu 
anlamında bir terim. 

Arapça'da "yarmak, tarlayı sürmek" 
manasına gelen felh kökünden türeyen 
felah zafer, necat, halas ve fevz kelime
leriyle eş anlamlı kabul edilir. Sözlükte 
"arzu edilen şeyleri elde etme. istenme
yen şeylerden kurtulma, hayır, nimet. 
refah ve saadet içinde bulunma" gibi mil
nalar taşır. Felah bir terim olarak, kişinin 
dinf ve ahlaki yükümlülüklerini yerine ge
tirmesi nin sonucunda dünyada elde ede
ceği başarı ve mutlulukla ahirette ula
şacağı ebedf kurtuluş ve saadeti ifade 
eder. İnsanın böyle bir sonuca ulaşabil
mesinin, karşısına çıkan bütün engelleri 
aşması şartına bağlı olduğu dikkate alı
nırsa felahın sözlük anlamı ile terim an
lamı arasındaki bağlantı anlaşılır. 


