
FEZLEKE 

1065 ( 1654) yılı başlarında sona ermek
tedir. Günümüze birçok yazma nüshası 
ulaşan eserin (Babinger IÜçokl. s 22 1 ; 
TCYK, s. 161 vd. ) müellif nüshası Atıf 
Efendi Kütüphanesi'ndedir (nr. 1914) 

Bu nüsha müellifin yer yer tashih. ilave 
ve iptalleriyle metni tamamlayıcı kenar 
notlarını da ihtiva etmesi bakımından 
büyük önem taşmaktadır. 

Son kısımları hariç orijinal bir kaynak 
olmaktan ziyade ciddi bir derleme olan 
Fezleke daha önce yazılmış eserlerden 
faydalanılarak meydana getirilmiştir. 

Katib Çelebi Türkçe Fezleke 'yi kaleme 
alırken bazı kaynaklarını açıkça belirt
miş, bazılarını da ima etmiştir. Bu ara
da bir kısmının adını hiç vermemiştir. 
Adını verdiği tarihçiler Hasanbeyzade 
Ahmed, Peçuylu İbrahim, Mehmet! Edir
nevi, Topçular Katibi Abdülkadir Efendi. 
Cerrahzade Mehmed, Hüseyin TügT ve 
Piripaşazade Hüseyin· dir. Buna karşı

Iık I. Ahmed devri için faydalandığı Sa
fi Mustafa Efendi'nin Zübdetü 't- tevô.
rih 'i ile biyografik kayıtlar için kullandı
ğı Atarnin Zeyl-i Şekaik'inden bahset
memektedir. Katib Çelebi yaşadığı dev-
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rin olaylarını anlatırken yer yer görüp 
işitti klerini tesbit ederek düşünce ve 
görüşlerini de ekleyip eserine orijinal 
bir nitel* kazandırmıştır. Bu kısımlar 

müellifin gençlik yıllarında katıldığı se
ferlere, muhasaralara ve savaşlara da
irdir. Ayrıca kadınların Sultan İbrahim 
üzerindeki nüfuzunu ağır bir dille ten
kit etmesi Katib Çelebi'nin hadiseler kar
şısında takındığı tavrın tipik bir misa
lidir. 

Fezleke sade bir üslüp ve külfetsiz 
bir dille yazılmıştır. Bu özelliğin, müelli
finin gerçeği arama ve maksadını açık 
bir şekilde ifade etme meylinden kay
naklandığı söylenebilir. Katib Çelebi'nin. 
kaynaklarındaki edebi hünerleri ve hissi 
unsurları terkederken bazan ifrata kaç
ması az da olsa ifadesinin açıklığını kay
betmesine, hatta yer yer hatalara düş
mesine sebep olmuştur. 

Daha sonraki tarihçiler üzerinde önem
li tesir bırakan Fezleke vak'anüvis Nai
ma tarafından büyük ölçüde aktarılmış, 
Nişancı Abdi Paşa tarafından da kaynak 
olarak ku llanılmıştır. Fındıklılı Mehmed 
Ağa ise Katib Çelebi'nin bıraktığı yerden 

Fezleke'nin 
müellif 
nüshasının 

ilk sayfası 
(At ı f Efendi Ktp., 

nr. 1914 ) 

başladığı tarihine Zeyl-i Fezleke adını 
vermiştir (Silahdar. ı. 2) 

Fezleke 'nin 1286 ve 1287 yıllarında 
yapılan iki ciltlik baskısı. esere ve müel
lifine gölge düşürecek derecede hata
larla doludur. Bu neşirdeki atlamalar. 
özel isimlerin imlasındaki yanlışlar ma
nayı bozduğu ve metni anlaşılmaz hale 
getirdiği gibi araştırınacıyı da hataya 
düşürebilecek mahiyettedir. Müellifın ke
nar ilavelerini ihtiva etmeyen bu mat
bu nüshada bend başlıkları da çok de
fa metinle karışmaktadır (Kütükoğlu, s. 
I 1 vd.). 
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Iii BEKİR KüTÜKOGLU 

FEZLEKETÜ 't-TEV ARİH 
(~.J~l.s:l.:-!) 

Katib Çelebi'nin 
(ö. 10671 1657) 

umumi tarihe dair 
Arapça eseri. 

_j 

Asıl adı Fe~leketü a~vô.li 'l- al]yô.r ii 
cilmi't- tô.ril] ve'l- al]bô.r olan eserden, 
Türkçe Fezleke'nin önsözünde bizzat 
müellifi tarafından sadece Fezleketü't
tevô.ril] olarak bahsedilmektedir (Nuru
osmaniye Ktp .. nr. 3153. vr. ı •). Bazan Ta
rih-i Kebir diye nitelendirilen (ŞeyhT. ı . 

264) Arapça Fe~leke Katib Çelebi 'nin ka
leme aldığı ilk eserdir. İki cilt olarak ta
sarlanan kitabın telifi 1052 ( 1642) yı

lında tamamlanmışsa da müellif bunu 
Türkçe Fezleke 'yi yazdığı 1 065 ( 1654-
55) yılına kadar götürdüğünü ifade et
mektedir. 

Fe~leketü 't - tevô.ril] bir mukaddime, 
üç bölüm (asıl) ve bir hatimeden oluş

maktadır. Dört fasla ayrılmış olan mu
kaddimenin birinci faslında eserin bö-



lümleri gösterilmiş, ikinci faslında tarih 
ilminin manası. konusu ve faydası ele 
alınmıştır. Müellif burada tarihin müs
takil bir ilim olup olmadığı yolundaki dü
şüncelerle Taşköprizade'nin M iftôhu 's 
sa ' ade' sindeki tarihin tarifi ni, kıs;mla
rını ve faydasını bu eserden naklen ver
mektedir. Üçüncü fasılda bu konuda ya
zılmış 1300 kitabın isimleri alfabetik ola
rak sıralanmıştır. Ancak eserin günümü
ze ulaşan tek nüshasında bu fasıl eksik
tir. Bununla birlikte gerek metnin içine 
serpiştirilmiş olan tarih kitaplarının ad
larından. gerekse müellifin tarihe dair 
eserleri kronolojik olarak sıraladığı Keş

fü 'z -?Unun adlı bibliyografik eserinden 
(1, 271 vd .) faydalanarak bu listeyi ta
mamlamak mümkündür. Mukaddime
nin dördüncü faslında tarihçinin uyaca
ğı şartlarla bilmesi gereken kurallar be
lirtilmiştir. 

Kitabın ilk bölümü iki kısma ayrılmış 
olup her kısım üçer fasla bölünmüştür. 
Birinci kısmın ilk faslında yaratılışın baş
langıcı. ikincisinde peygamberler. üçün
cü fasılda ise Hulefa-yi Raşidin dönemi 
ele alınmıştır . İkinci kısmın ilk faslında 

İslamiyet'ten önceki hükümdarların . ikin
ci faslında asırlara göre ve meydana çı

kışları sırasıyla İslam ' ın zuhurundan son
raki hükümdarların . üçüncü faslında ise 
zorbaları n. Hariciler'in ve yalancı pey
gamberlerin adları verilmiştir. 

Yine iki kısma ayrılan ikinci bölümün 
ilk kısmı üç fasıldır. Birinci fasıl yeryü
zünün durumuna ve iklimiere ayrılmış 
olup burada fersah, mil vb. ölçülerden 
söz edilmiştir. İkinci fasıl çeşitli kavim
leri ve Arap kabilelerini. üçüncü fasıl 

isim. lakap, künye, nesep ve vefeyat (nek
ro loji ) kurallarını ihtiva etmektedir. İkin
ci kısımda ise birincisinde verilen şehir

ler ve buralarda yaşayan büyük şahıslar 
harf sırasına göre tertip edilmiştir. Bu
rada. birinci bölümde zikredilen peygam
berlerden ve hükümdarlardan başka in
sanların gözdesi olan şehirlerle büyük 
adamların ve ünlü kadınların isimleri de 
bulunmaktadır. 

Katib Çelebi üçüncü bölümün başın
da dehr. karn. asır. sene, ay. hafta, gün 
ve saat gibi zaman dilimleri hakkında 
bilgi verdikten sonra Türki. Kıbti. Rumi 
vb. tarihlerden. Farsi ve Celali takvim le-

Fe?leketü 't· 
tevarrtz' in 
ilk iki sayfası 

( Beyaz ı t 

Devlet Ktp. , 

nr. 10318) 

FEZLEKETÜ ' t- TEV ARi H 

rinden. hicretin başlangıcından eserin te
lif tarihine kadar geçen olaylardan kro
nolojik olarak bahsetmektediL Osmanlı 
tarihine ayrılmış olan 197• - 250b varak
ları arasında ise kuruluştan 1 OS 1 ( 1641 ) 
yılına kadar meydana gelen olaylar sı

ralanmış : IV. Mehmed'e (ı 648- ı 687) ka
dar padişahlar. veziriazamlar. şeyhülis
lamlar, kazaskerler. İstanbul kadıları ile 
diğer vezirler. beylerbeyHer vb. yüksek 
rütbeli devlet adamlarının isimleri veril
miştir. Bu kısma ayrıca önemli olaylar 
için düşürülmüş manzum tarihlerle ba
zı vesika sOretleri. derkenar olarak da 
bazı önemli olaylar ilave edilmiştir. Bu
nu faydalı bilgilerin yer aldığı "tetim
me" takip etmekte. hatimede ise kıya
met alametleri ve ahiret hakkında bilgi 
verilmektedir. 

Fe?l ek etü 't-tevôri.IJ'in başlıca Kayna
ğı. müellifinin de belirttiği gibi Cena
bi Mustafa Efendi tarafından yazılan 

Arapça el - 'Aylemü 'z -zô.IJir'dir. Bu ese
ri genellikle özetleyen. bazan da aynen 
iktibas eden Katib Çelebi gerek metin 
içinde gerekse sayfa kenarlarında fay
dalandığı diğer kaynakların adlarını da 
kaydetmektedir. Müellif özellikle Os
manlı tarihiyle ilgili kısımda Cenabi'den 
ayrılmış , ancak öteki kaynaklar arasın 

da yeri geldikçe ona da atıfta bulun
muştur. 

Katib Çelebi 'nin. eserini devrin padi
şahı IV. Mehmed'e takdim edilmek üze
re temize çekmesi hususunda Şeyhü
lislam Zekeriyyazade Yahya Efendi 'nin 
tavsiyesine uymadığı · anlaşılmaktadır. 
Eserin 1052 ( 1642) yılında müellif hat
tıyla yazılan. günümüze ulaşabilmiş ye
gane nüshası müsvedde halinde Beya
zıt Devlet Kütüphanesi'nde bulunmakta
dır (nr. 103 18). Fe?l ek etü 't-tevôri.IJ hicri 
1 000 ( 1591 -92) yılından itibaren genel
likle Türkçe Fezlek e ile paralel gitmek
tedir. 

Fe?lek etü 't- tevôri.IJ bir tarih kaynağı 
olmaktan ziyade tarihin mana ve mahi
yetini, tarihçinin bilmesi gereken husus
ları ihtiva etmesi ve bir bibliyografya de
nemesi olması bakımından önemlidir. 
Gerçekten bir tarihçinin bilmesi gere
ken kronoloji , etnoloji, takvim. biyogra
fi. ensab, tarihi coğrafya gibi yardımcı 
ilimler hakkında bilgi veren eser genel 
bir taslak mahiyetindedir. Nitekim mü
ellifin daha sonra tarihe ve tarihi coğraf
yaya dair yazdığı eserlerin hep bu mih
raktan hareketle kaleme alındığı görül
mektedir. 
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~ ABDÜLKADiR ÖzcAN 

L 

L 

el-FIKHÜ'l- EBSAT 

(bk. e1-FIKHÜ'I -EKBER) . 

el-FIKHÜ'l- EKBER 
( _,..?'i l .wl\ ) 

Ebı1 Hanife'ye 
(ö. 150/ 767) 

nisbet edilen akaid risalesi. 

_j 

ı 

_j 

Ehl-i sünnet'in hem akaid hem de fı
kıh ilminin oluşmasına büyük katkılar
da bulunan EbO Hanife, akaidi konu edi
nen ilme "el - fıkh fi 'd - din" (el-Fı~hü ' l · 

ekber, Süleymaniye Ktp ., İ bra him Efendi, 
nr. 00372 , vr. ı oo•ı ve " el-fıkhü'l-ekber" 

1 COzcani, Şertı. u ' l· Fıkh i ' l · ekber, Süleyma
niye Ktp., Fatih, nr. 3139, vr. l J7b) adları
nı vermişti r. Kendisine bu konuda çeşit
li eserler atfedilmiş olup bunlardan el
Fıkhü '1- ekber adıyla şöhret bulan ·risa
lesi iki ayrı rivayetten oluşmaktadır. Bu 
r ivayetlerden biri talebelerinden EbO 
Muti' el -Belhf. diğeri ise oğlu Hammad 
b. EbO Hanife yoluyla gelmiştir . Birinci 
rivayet sonradan el-Fı~hü '1- e bs at, ikin
ci rivayet de el-Fı~hü 'l-ekber olarak 
tanınmıştı r. Kaynaklarda EbO Muti' ei 
Belhi rivayetinin ravi zinciri şöyle sıra 

lanmaktadır : EbO Bekir Muhammed b. 
Muhammed ei -Kasanf. EbO Bekir Ala
eddin Muhammed b. Ahmed es-Semer
kandi, Ebü' 1- Muin MeymOn b. Muham
med en-Nesefl. EbO Malik Nasran b. Nasr 
el-Hutteli, Ali b. Hasan b. Muhammed 
ei-Gazzal, Ebü'I-Hasan Ali b. Ahmed el
Farisi. Nusayr b. Yahya ei-Faklh, EbO Mu
t i' Hakem b. Abdullah ei -Belhi (M Zahid 
Kevseri, s. 108; Ebü Hanife. el· Fı ~hü 'l· 

ebsat, s. 44) Hammad b. EbO Hanife'nin 
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senedinde ise şu isimler yer almaktadır: mektedir. Mesela Bezzazi Mendkıbü Ebi 
İbrahim el-GOrani, Ebü' I-Hasan Ali b. Hanife'sinde bu nisbeti yaparken ravi -
Ahmed ei-FarisT, Nusayr b. Yahya, İbn sini belirtmemekte. el-Fıkhü 'l- ekber'in 
Mukatil (Muhammed b. Mukatil er-Razi) . . · EbO Hanife ei-Buhari'ye ~it olduğu iddi-
isarn b. YOsuf. Hammad b. EbO Hanife asını , imam-ı Azam'ı kendilerinden gös-
(işaratü ' l- meram, M. Zahid Kevseri'nin tak- terrnek isteyen Mu'tezile'nin bir yakıştır-
dimi, s. 6) . ması olarak kaydetmekte, eseri imam-ı 

Aralarında ibnü'n-NedTm, Abdülkahir Azam'a nisbet eden Şemsüleimme el-
el- Bağda di, Ebü' ı- Muzaffer el- isfera- Kerderi'nin el yazısını gördüğünü söyle-
yin i. Fahrülislam Ebü' I-Usr ei-PezdevT, mektedir (II, 108) . İbn Teymiyye de EbO 
Ebü'l- Yüsr el- PezdevT ve Eb O Şüca' en - Muti' el-Bel hT rivayetinden alıntı yapar-
NasırT gibi ilk dönem alimlerinin de bu- ken bunun Hanefiler arasında el - Fık-
lunduğu müellifler. EbO Hanife'ye el-Fı~- hü'l- ekber adıyla meşhur olduğunu zik-
hü 'l- ekber adlı bir risale nisbet ettik- retmektedir (Der,ü te 'aruii ' l · 'a~ l ue 'n · 

leri halde el-Fı~hü 'l- ebsa(tan söz et- na~l, VI, 263) Taşköprizade ile Katib Çe-
memişlerdir. EbO Mansur ei-MatürTdT, !ebi gibi ,geç dönem müelliflerinin eser-
Abdülkahir el-BağdadT, Fahrülislam el- lerinde de EbO Hanife'ye el-Fı~hü'l - ek-
PezdevT ve Ebü'l- MuTn en-Nesefi gibi ber'den ayrı olarak el-Fı~hü 'l- e bs at adlı 
müelliflerin el-Fıkhü '1- ekber adını zik- bir r i sa le nisbet edilmemektedir. Kati b 
rederek yaptıkları alıntılarda sözü edi- Çelebi el-Fı~hü '1- ekber ' in ra vis i olarak 
len her iki r ivayetin de bazı muhtevala- EbO Muti' ei-BelhT'yi göstermektedir 
rına rastlanmakta, dolayısıyla bu iki ri - ( Keşfü'? · ?unan, II , 1287). 
vayeti aynı isimle andıkiarı anlaşılmak- EbO Hanife'den gelen iki rivayeti bir-
tadır. Ayrıca İbn Abdülber (s. 163), Hatib birinden ayırmak maksadıyla ilk defa 
ei-Bağdadi (Xl ll , 383). Nilreddin es-Sa- bunlar için iki farklı isim kullanan mü-
bünT (vr 86b, 89b, 129•, ı 77• ı ve Cemal ed- ellifin Beyazizade Ahmed Efendi olduğu 
din el-KonevT (vr. 46b) tarafından EbO anlaşılmaktadır (el ·Uşulü ' l -münf{e, s. 3-
Hanife'ye atfedilen görüşler el-Fı~hü 'l - 4 ; işaratü ' l -meram, s. 21-22). Beyaziza-
ekber'e uygunluk göstermektedir. Me- de, Hammad b. EbO Hanife'nin rivayeti-
nakıb kitaplarında da EbO Hanife'ye el - ne el-Fı~hü'l-ekber, EbO MutT' ei-Bei-
Fıkhü 'l- ek ber adlı bir eser nisbet edi!- hT' nin rivayetine bazan el-Fı~ü 'l- ek-
mekte, fakat ravilerinden söz edilme- berü 'l- ebsat (el- Usu lü ' l- münf{e, s. 4) , 

el·Fı~hü 'l ·ekber'in ilk iki sayfas ı (Süleyman iye K tp., Yazma Ba{l ışlar, nr. 1690/ 2) 


