
ÇEÇNAME 
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ÇEÇNAME 
( ... L;~ ) 

Hindistan 'ın 

Sind bölgesi tarihiyle ilgili 
müellifi meçhul bir eser. 

_j 

Adını islam fethi öncesi Sind'de hü
küm süren Çeç hanedamndan almıştır. 
Çeçname'nin lll. (IX.) yüzyılda telif edi
len Arapça orüinali günümüze gelmemiş
tir. Ali b. Hami d b. E bO Bekir el-KOfi, 
eseri 613 'te (1216) bir mukaddime ve 
hatime ekleyerek Farsça'ya çevirmiş ve 
Sind hakimi Nasırüddin Kabace'nin vezi
ri Aynülmülk Fahreddin el-Eş ' ari'ye sun
muştur. Zamanımıza intikal eden bu 
Farsça tercüme daha sonra Fetihname, 
Taril]-i Hind, Fetifıname-i Sind, Min
Mcü'd-dfn ve'l-mülk, MinMcü'l -me
salik, Tarfl] -i Sind, Taril]-i ~ö.sımi ad
larıyla da anılmıştır. Eserde Sind'in is
lam fetihlerinden önceki tarihiyle VII. yüz
yılda gerçekleştirilen islam akınları hak
kında bilgi verilmektedir. Burada, Emevf 
Ha lifesi ı. V elf d tarafından 711 'de Sind'in 
fethine memur edilen Muhammed b. 
Kasım es-Sekafi'nin ülkedeki savaşları 
ve fetihleri çok geniş bir şekilde yer al
maktadır. 

Çeçname'de biri Sind. diğeri klasik 
Arap tarihçiliği olmak üzere iki ayrı ta
rihçilik geleneğine yer verilmiştir. Ese
rin Sind'in fetihten önceki tarihiyle ilgili 
bölümü, Arapça malzeme ile zenginleş
tirilmiş müstakil bir kitap gibidir. Müel
lif islami dönemle ilgili bölümü yazar
ken muhtemelen Belazürf, Ya'kubf ve 
İbn Cerfr et-TaberT gibi . Arap tarihçiie
rin eserlerinden istifade etm i ştir. Ayrı

ca Medaini'nin Kitabü Şagri'l - Hind, Ki
tabü cUmmali'l-Hind, Kitabü Fethi 
Mekran, Kitabü Al]bôri Şakif, Kitabü 
FütUhi'l-Hind ve 's- Sin d gibi kaybol
muş eserlerinden faydalanmıştır. Çeç
name, Sind tarihi için birinci elden kay
nak olduğu gibi Medaini'nin zamanımı
za intikal etmeyen eserlerindeki bilgile
ri nakletmesi bakımından da önemlidir. 

Çeçndme'nin önce Elliot ve Dowson 
tarafından yapılan özet halinde İngilizce 
çevirisi, The History of India as Told 
by its Historians (London 1867) adlı ese
rin I. cildi içinde yayımianmış (s. I 31-211). 
tamamı ise daha sonra Mirza Kalichbeg 
Fredunbeg tarafından The Chach Na
mah, an Ancient History of Sind Gi
ving the Hindu Period down to Arab 
Conquest adıyla İngilizce'ye çevrilmiştir 
(Karaçi 1900) Ömer b. Muhammed DaOd-
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pota Çeçndme'nin Farsça metnini Fe
tih-name -i Sind (Chach-namah) adıy
la yayımiarnıştır (Haydarabad 1358/ 1939). 
Kitabı ayrıca A. Rezvf Urduca'ya (Hayda
rabad -Sind 1963). MahdOm Emfr Ahmed 
ile Nebf Bahş Han Baloç da Fetif:ındme-i 
Sind adıyla Sindce'ye (Hayradabad -Sind 
1966) çevirmişlerdir. 
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Iii TAH SİN Y AZI CI 

ÇEH 

Osmanlı kaynaklarında, 
bugünkü Çekoslovakya'nın Bohemya, 

Moravya ve özellikle Slovakya 
kesiminde yaşayan halkı)fade eden 

ve Çih şeklinde de geÇen ad 
(bk. ÇEKOSLOVAKYA). 

ÇEHARDARB 

(bk. ÇARDARB). 

ÇEHAR MAKALE 
( ;;)la..)~ ) 

Nizarni-i Arı1zi'nin 

(ö. 552/ 1157'den sonra) 
bir hükümdar için gerekli olan 

katip, şair, müneccim 
ve tabip gibi dört memurun 
mesleğinden bahseden eseri. 

_j 

ı 

_j 

_j 

Asıl adı Mecma cu'n-nevddir olan eser 
dört bölümden (makale) meydana geldi
ği için Çehdr Ma~ö.Je adıyla tanınmıştır. 

Müellif önsözden sonra sırasıyla katip
lik, şa i rlik, müneccimlik (astroloji) ve tıp 
meslekleri hakkında bilgi verir. Her mes-

leğin en seçkin ve tanınmış mensupla
rıyla veya bu meslek1erle ilgili bir hika
ye anlatır. Eserde anlatılan hikayelerin 
sayısı kırkı bulur. 

Müellif önsözde, Çehôr Ma~ö.Je 'yi Gur
lular'dan Ebü'l-Hasan Hüsameddin adlı 
bir şehzade için yazdığ ım belirttikten 
sonra varlıkları, var olmalarını başkası
na (Tanrı'ya) borçlu olanlarla borçlu olma
yan (Tanrı) olmak üzere ikiye ayırır ve 
kainatın yaratılmasını anlatır. 

Birinci makalede katiplik ve nitelikle
ri yer alır. Katibin bütün edebiyat sanat
larını ve döneminin geçerli bütün ilimle
rini bilmesi, ünlü katipierin yazıları hak
kında bilgi sahibi olması gerektiği ifade 
edildikten sonra İskaff ve İsmail b. Ab
bad er-Razf gibi ünlü katipierin başın
dan geçen1erle ilgili hikayeler anlatılır. 

İkinci makalede önce şiir ve şairlikle 
ilgili bilgiler verildikten sonra şiirin in
sanlar üzerindeki etkisi, özellikle hüküm
darların adlarının zaman içinde unutul
mamasını sağlama konusundaki önemi 
belirtilir. Örnek olarak da Ahmed b. Ab
dullah - ı Hucestanf'nin Hanzale-i Badgl
sf'nin iki beytinin' etkisiyle nasıl seyislik
ten kurtulup ünlü bir kişi olduğu , Sa
manoğulları hükümdarlarının adlarının 

ise Rüdekf, Ebü' l -Abbas er-Rebincenl ve 
Ebü' l-Mesel-i Buharf gibi şairler saye
sinde yaşadığı anlatılır. Bu arada RQde
kf, Perruhl- i Sfstanf. Firdevsf, Selçuklu
lar'dan Alparslan'ın şiire tutkusu olan 

Çehar Maf!:ii.le'den minyatürlü bir sayfa (Tü<k,. ; ,ıam E•e<

leri Müzesi, nr. 1954, vr. 1 7° ) 



oğlu Doğanşah'ın etrafında bulunan şair 
Emfr Abdullah-ı Karşi ve EbO Bekr-i Ez
raki ve Hakiki'den bahsedilir. 

Üçüncü makale astrolojiye ayrılmıştır. 
Öteki bölümlerde olduğu gibi burada 
da BfrOnf'nin Kitabü 't- Tefhfm if evô. 'i
li şınô. cati't- tencim adlı eserinden fay
dalanılarak bu ilme dair bilgi verilmiş
tir. Kindf ve BfrOnf'nin olayları önceden 
haber vermeleri, ömer Hayyam'ın da ölü
münden önce ve öldükten sonra bahar 
rüzgarlarının mezarı üzerine çiçek saç
malarını istemesi ve onun bu isteğinin 
öldükten sonra gerçekleşmesi anlatıl

mıştır. 

Dördüncü makalede tıp ilminin tarifi 
yapıldıktan sonra tabipierin nitelikleri 
ve ünlü tabiplerle ilgili olaylar anlatılır. 
Tabibin, çoğu eski Grek'ten gelen tıp ki
taplarından haberdar olması yanında 

sağlam bir dinf inancının da bulunması 
gerektiği ifade edilir. Ünlü Süryanf ta
bip Buhtfşu'un Me'mOn'un ishal olan ya
kınlarından birini, EbO Bekir er-Razi'nin 
Samanller'den MansOr b. Nuh'un çıba
nını, İbn Sina'nın bir aşk hastasını elini 
nabzına koymak suretiyle nasıl iyileştir
diği anlatılır. 

Çehô.r Ma~ale, İslami dönem İran şi
iri ve ilim hayatı hakkında yazılan eser
ler arasında günümüze kadar gelenle
rin en önemlisidir. Özellikle İran'ın ünlü 
şairi Firdevsf ve ömer Hayyam hakkın
daki bazı bilgileri bu esere borçluyuz. Bu 
niteliğiyle eser aynı zamanda İran ede
biyatının en eski tezkirelerinden biri sa
yilır. Ancak eserde, Nizarnı-i ArOzf' nin 
bizzat yaşadığı olaylar hakkında verdi
ği bilgiler de dahil bazı tarih yanlışlıkia
rına rastlanılır. Mesleklerin tanıtımında 

oldukça ağdalı bir dil kullanıldığ ı halde 
hikayelerde daha sade bir ifadeye yer 
verilir. Nizarni'nin bu eserini Avff Lübô.
bü'l-elbô.b, İbn İsfendiyar Tarfl]-i Sis
tan, Hamdullah Müstevff Tô.rfl]-i Güzi
de, Abdurrahman Ca mf Silsil e tü'?- ?e
he b, Gaffarf Nigô.ristan, Katib Çelebi 
Keşfü 'z- zun un adlı eserlerinde zikret
mişlerdir. 

Çehô.r Makale 'nin şimdilik bilinen yir
mi sekiz yazma nüshası arasında en es
kisi Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ndeki 
nüsha olup (nr 1954), 835'te (1431) is
tinsah edilmiştir. Çehfır Ma~ale'nin ilk 
ilmf neşri İranlı bilgin Muhammed Kaz
vfnitarafından yapılmıştır (London 1910, 

GMS, Xl; Berlin ı 3451 ı 927); son olarak 
da M. Muin birtakım düzeltme ve açıkla
malarla birlikte eserin yeni bir baskısını 
yapmıştır (Tahran 1334 h ş.; diğer baskı
ları için bk. Hanbaba. ı. ı 127) 

Tercümeleri. Çehô.r Ma~ale E. G. Brow
ne tarafından daha önceki baskılardan 
faydalanılmak suretiyle ilk defa İngiliz
ce'ye çevrilmiştir ("Chahar Maqiı.la [For 
Discoursesl", JRAS, XXXI, Temmuz ve Ka
sım 1899, s. 613-663, 757-845; bu tercü
me sonradan aynı tarihte ayrı olarak da 
bastırılmıştır [Hertford 18991) Ancak E. 
G. Browne, sonradan Muhammed Kazvf
ni tarafından yayımlanan metinden fay
dalanarak tercümesini gözden geçirip 
Revised Translation of the ChahCır Ma
qala (Four Discourses) of Nizarni-i Aru
di of Samarqand, adıyla yeniden bas
tırmıştır (London ı 92 ı) Çehfır Makale'
yi Ahmed Hasan Sevanı Urduca'ya (Del
hi, ts). Abdülvehhab Azzam ve Yahya ei
Haşşab Arapça'ya (Kah i re ı 368 / ı 940). S. 
1. Baevskii ve A. N. Vorozheikina Rusça'-

~\.~§)) 
1\o"L_ , 

Çe har 
Makale'nin 
Sultan 
Baysungur 
Balıadır 

Han'ın 

kütüphanesi 
icin istinsah 
edilen 
nüshasının 

un van 
sayfas ı ile 
ilk sayfası 
(Türk ve 

Islam 

Eserleri 

Müzesi, 

nr. 1954) 

ÇEHRiN SEFERi 

ya (Moskova ı 963). lsabelle de Gastines 
Fransızca'ya (Paris ı 968), Vereellin İtal

yanca'ya ("Le Cahar Maqiile di Nezami 
'Aruzi", Studi franica, Roma ı 977, s. ı ı 1-

ı 7 ı ı. Muhammed b. Tavft Farsça metniy
le birlikte Arapça'ya (Rabat ı403 / ı982) 

çevirmiştir. Eserin sadece tıpla ilgili olan 
bölümünü de Abdülbaki Gölpınarlı Tıp 

İlmi ve Meşhur Hekimlerin Mahareti · 
adı ile Türkçe'ye tercüme etmiştir (İs

tanbul ı 936). 
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Iii YAKUP ŞAFAK 

ı 
ÇEHARDEH MA'SÜM-i PAK 

ı 

L 
(bk. ÇARDEH MA'SÜM-i PAK). 

_j 

ı 
ÇEHARYAR 

ı 

( .JL . .J~) 

Hz. Peygamber' den sonra 
halifelik görevini üstlenen Hz. Ebu Bekir, 

Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali için 
özellikle Sünni müslümanlar tarafından· 

kullanılan bir tabir 

L (bk. HULEFA-yi RAŞİDİN). _j 

ı 
ÇEHARYEK 

1 

L (bk. ÇEYREK). 
_j 

ı 
ÇEHİZ 

1 

L (bk. ÇEYİZ). 
_j 

ı 
ÇEHRİN SEFERİ 

ı 

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın 
1678'de gerçekleştirdiği 

ve Çehrin Kalesi'nin 

L alınmasıyla sonuçlanan sefer. _j 

XVII. yüzyıl başlarından beri kuzeyde 
gittikçe büyümekte olan Rus tehlikesi
ne karşı Osmanlılar Ukrayna Kazak hat
man * ları arasındaki mücadelelerden fay-
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