
kadar kalpa sistemi, gezegenlerin orta
lama hareketleri (evsat), en yüksek nok
taları (evcat) ve ekliptiği kestikleri dü
ğüm noktaları gibi konular Zfcü 's- Sin d
Hind el-Kebir geleneği içinde yaşamış

sa da en yüksek denklemler aslında Zf
cü 'ş- şah 'tan çıkarılmıştır. Zfcü 's- Sin d
Hind el-Kebfr'in aslı olan Siddhanta 
Hint astronomisindeki Ardharatrika oku
lunu temsil etmekte, coğrafya ile ilgili 
bir bölümü de Aryabhatiya'nın ve Mı
sırlı Hermes'e atfedilen bir Sasani gele
neğinin etkisini göstermektedir. Fe
zari'nin bu eserdeki bazı tutarsızlıkla

rı başka kaynaklardan da faydalanmak 
suretiyle giderdiği bilinmektedir. Günü
müze ulaşmamış olan bu eser hakkın

daki malumatı Haşimi, Mes'üdi, BirO
ni ve diğer klasik müelliflerin aktardığı 
bilgilere borçluyuz (bk. Pingree, JNES, 
XXIX, 103-123) z. Kitabü'z-Zfc 'ala si
ni'l- 'Arab. Fezari'nin Kitô.bü's-Sind
Hind'den sonra yaklaşık 790'da telif et
tiği başka bir zic olup gezegenlerin or
talama hareketlerinin astronomik tab
lolarını vermektedir. 3. el-~aşfde if 'il
mi 'n- n ücum. Kasidenin başlangıcından 
bazı beyitler Yaküt ve Safedi tarafından 
zikredilmiştir (Mu'cemü'l· üdeba', XVII, 
1 18- I 19; el-Vaff, I, 336-337) 4. Kitdbü'l
Mi~yas li'z- zeval. Öğle vaktinin tayin 
edilmesi hakkında dır. s. Kitdbü '1- 'Amel 
bi'l- usturlab ve hüve zatü ']-hal ak. . - . . 
"Zatü'l-halak" (halkalı) adı verilen bir us-
turlap çeşidinin yapımı hakkındadır. 6. 

Kitabü '1 - 'Am el bi'l- usturlabi'l-müsat
taJı. Düz usturlabın yapımı hakkındadır. 
7. el- Urcuze ii'l-Jıudud. Adına yalnız 

Ebü's-Sakr el-Kabisi'nin Kitabü'l-Med
{ıal'inde rastlanmaktadır (Bodleian Ktp., 
nr. 663, s. 5-7) 8. Kitdb TastfJıi'l-küre. 

Kürenin düzlem haline getirilişiyle ilgili
dir. Kıfti, bu eserin bütün İslam astro
nomlarının ilk kaynağı olduğunu söyle
mektedir. 9. ez-Zfcü'l-~adim if iünu
ni't-ta'dil ve't-ta~vfm. Zirikli bu eseri 
Rabat Kütüphanesi'nde (Evkaf, nr. 260) 
gördüğünü; bablara göre tertip edilmiş 
olan zicin birinci babının Arap, Yunan, 
İran ve Kıbti takvimlerinden bahsettiği
ni ve Arap takviminin hicretin gerçek
leştiği yılda 1 Muharrem Perşembe gü
nünden itibaren başlatıldığını bildirmek
tedir (e l-A' lam, V, 293 ; eserleri hakkında 
ayrıca bk. Sezgin, V, 216-217; VI, 123-124; 
Vll, 101) 

Bunlardan başka Katib Çelebi Feza
ri'ye Kaşfde ii 'n- naJıv adlı bir eser da
ha nisbet etmektedir (Keş{ü'z-?unan, II. 
1345) 
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FEZLEKE 

Osmanlı bürokrasisinde 
özet karşılığı olarak raporların 

sonuç kısmı veya tahkikat 
evr<ıkı için kullanılan terim. 

"Bir olayın, meselenin veya raporun 
esas noktalarını ve sonucunu açıklamak 
üzere hazırlanan özet veya kısaltma" an
lamına gelen fezleke terimi, Osmanlılar'
da resmi bir evrak türü olmaktan ziya
de bu tür hulasaları ifade etmek için 
kullanılan genel bir tabirdir. Bu tabire 
erken tarihli resmi yazışmalarda rast
lanmamaktadır. XVII. yüzyıldan itibaren 
ara sıra kullanılmış olmakla beraber bu
nun yaygınlaşması XIX. yüzyılda başla
mış ve bu devir Osmanlı bürokrasisinde 
tahkikat evrakının, mostantik kararna
mesinin adı haline gelmiştir. 

Mehmet Zeki Pakalın sadrazarnın em
riyle, divanda şikayetleri dinlenecekle
rin isteklerinin çavuşbaşı tarafından ya
zılıp divanda ona hulasa olarak sunul
duğunu ve bu kısaltılmış ifadelere fez
leke dendiğini yazarsa da (Osmanlı Ta

rih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, 1, 625) 
herhangi bir kaynağa atıfta bulunmaz. 
Ancak büyük bir ihtimalle Pakalın'ın da
yandığı İsmail Hakkı Uzunçarşılı'nın ese
rinde, şikayetleri sadrazarnın divanına 

arzetmek üzere çavuşbaşının "fezleke 
yaptığı"nın belirtilmesi (Saray Teşkilatı, 

s. 415), bunun o döneme ait bir adlan
dırma değil doğrudan doğruya Uzunçar
şılı 'nın kendi ifadesine dayandığını dü
şündürmektedir. Nitekim divana gelen 
davaların özetlerini ihtiva eden ve bugün 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde nadir 

FEZLEKE 

olarak rastlanan defterlerde böyle bir 
tabir geçmemektedir. Bununla birlikte 
XVII. yüzyılda Katib Çelebi'nin eserine 
Fezleke adını vermesiyle bunun gide
rek resmi literatürde de kullanılmaya 

başlandığı söylenebilir. Zamanla soruş

turma tutanakları, raporların özetleri 
veya sonuçları için fezleke tabiri yerleş
miş, XIX. yüzyılda doğrudan bu tür ev
rakın adı olmuştur. Nitekim mahkeme
lerdeki soruşturma veya duruşmaların 
tutanak özetleri bu adla anılmıştır. Söz 
konusu tutanaklarda davalı, davacı ve 
şahitlerin adları belirtiJip olayın tarihi 
ve konusu, ifadeler, varılan sonuç kısa
ca anlatılır ve bunlara "fezleke-i istintak" 
denirdi. Diğer fezlekelere ise konularına 
göre "fezleke-i hesab" , "fezleke-i mal", 
"fezleke-i mukarrerat" ve "fezleke-i ah
kam" gibi adlar verilirdi. 

Özet haline getirilmiş teftiş raporla
rıyla kısaltılmış eserler için de bu terim 
kullanılmıştır. Mesela bu adın yaygınlaş
masına yol açan Katib Çelebi'nin Osman
lı tarihini konu alan iki ciltlik Fezleke'si, 
Ahmed V efi k Paşa 'nın yine Osmanlı ta
rihiyle ilgili Fezleke-i Tarih-i Osmani'si 
bu türün en tanınmış eserlerindendir. 
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Katib Çelebi'nin 
(ö. 10671 1657) 

Osmanlı tarihine dair 
Türkçe eseri. 
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Bazı kaynaklarda Tarih-i Sagir (ŞeyhT. 
I, 264). bazılarında Tarih -i Fezleke adıy
la anılır. Giriş kısmında belirttiği gibi mü
ellif, Arapça Fe?leketü 't- tevaril] 'in mu
fassal tercümesi ve zeyli olan bu eseri
ni ana dili Türkçe olan Osmanlı halkının 
anlaması için, 1653 yılından itibaren gör
düklerini de ilave ederek tafsil ve icmal 
arası bir tarzda yazmıştır (Fezleke, Nu
ruosmaniye Ktp., nr. 3153. vr. ıaı. 1000 
( 1592) yılından başlamak üzere klasik 
İslam tarih yazıcılığı geleneğine uyula
rak hadiseler sene tertibine göre anla
tılmış ve her yılın sonunda o sene için
de ölen vezir. alim. şeyh, şair ve ünlü ki
şilerin kısa biyografileri verilmiştir. Eser 
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