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Baki'nin Arapçadan Tercüme Mensur Bir Eseri: 
Fezii'il-i Mekke Yahut el-İ'liim bi-A'liimi Beledilliihi'l
Hariim Tercümesi 

Halil Sercan KOŞİK* 

Giriş 

İslamiyet' in kabulüyle birlikte Türkler, siyasi, sosyal ve dini' açıdan olduğu 

kadar kültürel olarak da Araplar ve Farslarla etkileşim içine girdiler. İlk olarak 

Kur'iin 'ın Türkçe çevirilerinin yapılmasıyla ortaya çıkan bu etkileşim, ilerleyen 

zamanlarda pek çok dini, tasavvufi ve edebi eserin tercüme edilmesiyle devam 

etti . 13. yüzyıldan itibaren Türk edebiyatında kaleme alınan bu tercümelerin 

daha ziyade Arapça ve Farsçadan yapılmış olması yukarıda belirtilen etkileşimin 

bir sonucudur. Özellikle gerek Selçuklular gerekse Osmanlılar döneminde 

Arapçanın bilim ve din, Farsçanın ise edebiyat dili olarak görülmesi ve bu dillerin 

medrese ve tekkelerde öğretilmes i , tercüme faaliyetlerini hızlandırmıştır. (Yazar 

201 1, Sucu 2006). Türk edebiyatında kaleme alınan söz konusu tercümelerin 

çoğu zaman çeviri mantığını aşıp bir tel if statüsüne yükseldiği görülmektedir. 

Eski şiiir ve niisirler bir edebi eseri tercüme ederken kaynak olarak alınan metni , 

genellikle old'uğu gibi çevirmemekte ve kendilerini bu esere tamamen bağlı 
saymamaktadırl ar. Onlar, bu eserin parçalarını kimi zaman olduğu gibi kimi 

zaman da aktarma yoluyla almakta ve kaynak eserin önemli buldukları yerlerini 

genişletip kendi duygu ve düşüncelerini de bu parçalara ekleyebilmektedirler. 

Bütün bu sebeplerden dolayı Agah Sırrı Levend, söz konusu eserlere çeviri eser 

denilmesinin asla doğru olmayacağını belirtir. (1988: 80-81) 

• Araş. Gör., Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Faki.lltesi Türk üili ve Edebiyat ı Bölümü, Trabzon/Türkiye, 
sercankosik@grnail.com 
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Halil Sercan KOŞIK, Baki 'nin Arapçadan Tercüme Mensur Bir Eseri: Feza 'i/-i Mekke Yahut el-f'/Cım 
bi-A 'itimi Beledillôhi '!-Haranı Tercümesi 

16. yüzyıl, Osmanlı 'nın her alanda ilerlediği bir devirdir. Bu yüzyılda 

siyasi, sosyal ve askeri başarıların yanında edebiyat ve mimari gibi güzel 

sanatlarda da doruk noktaya ulaşılmıştır. Bu yüzyılda nazım sahasında olduğu 

kadar nesir sahasındaki eserlerde de bir önceki yüzyıla göre artış vardır. 

Çeşitli telif eserlerin yanı sıra tercüme eserlerin de büyük bir yekun tuttuğu 

görülmektedir (Okumuş 20 1 J ). Şüphes iz bunda şair ve yazarların saray 

tarafından tercüme faaliyetlerine yönlendirilip teşvik edilmesinin büyük bir 

payı vardır. Bu yüzyı lda Osmanlı sarayının ikinci adamı olan Sokullu Mehmet 

Paşa 'nın bizzat teşviki yahut emriyle tercüme edilen eserlerden biri de Bak'i'nin 

el-İ '/dm bi-A 'ldmi Beledilldhi '1-Hardm tercümesi yahut edebiyat tarihimizde 

daha yaygın bilinen ism iyle Feza 'il-i Mekke adlı eseridir. Bald'nin bu eseri , 

tanınmış bir Arap ve Yemen tarihçis i olan Kutbüddin Muhammet b. Ahmet el

Mekk!'nin el-İ'lam bi-A 'lami Be/edil/ahi '/-Haram adlı eserinin tercümesidir. 

Eserin Müellifi Hakkmda 

Tam ismi Ebu Abdillah Kutbüddin Muhammet b. Ahmet b. Muhammet 

el-Mekld en-Nehrevall olan Kutbüddin Muhammet, 1511 yılında Lahor'da 

doğmuştur. Ulema ailesine mensup olan Nehrevall, ilk eğitimini Gucerat 

Müftüsü olan babasından almıştır. Küçük yaşta ailesiyle birlikte Mekke'ye göç 

eden Nehrevall, burada bir süre eğitim aldıktan sonra ilim tahsili için Mısır'ın 

yolunu tutmuştur. Mısır' da çok büyük filim lerden dersler alan Nehrevall, tekrar 

Mekke'ye dönerek burada bir medresede müderris olarak görev yapmıştı r. 

Nehrevall, Mekke'ye gelen Osmanlı devlet adamlarıyla Türkçe bilmesi 

sayesinde dostane ilişkiler kurmuştur. Bunda onun Mekke'ye gelen devlet 

adamlarına rehberlik yapması önemli rol oynamıştır; hatta Nehrevall, Kanuni 

zamanında iki defa İstanbul 'a gelerek padişahla bile görüşmüştür. II. Selim ile 

III. Murat'ın ilgi ve ihsanına da nail olan Ahmet el-Mekk!, Mekke Müftülüğü ile 

Mekke Kadılığı görevlerinde bulunmuştur. 20 Mayıs 1582'de Mekke'de vefat 

eden Nehrevall; tarih, hadis ve fıkıh alanında çok sayıda eser kaleme almış ama 

bu eserlerin pek çoğu evinde ç ıkan bir yangında zayi olmuştur. Nehrevali 'ni n şu 

an için elde olan eserleri ise şunlardır (Seyyid 2006: 547-548): 
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l. el-İ'lam bi-A'lami Beledillahi'l-Haram 

2. el-Berku'l-Yemanl fi ' l-fethi ' l-Osmanl 

3. Tarthu'l-Medlne 

4. el-Feva'idü's-seniyye fi'r-rihleti'l-Medeniyye ve'r-Rfimiyye 

5. Tezkiretü' n-Nehrevall 

6. et-Temsil ve'l-muhadara bi'l-ebyati ' l-müfredeti'n-nadire 

7. el-Cami ' li-kütübi's-sünneti' s-sitte fi ' l-hadls 

8. Tabakatü'l-Hanefiyye 

9. Kenzü' l-esma fi fenni ' l-mu'amma 

10. Mi'yarü'l-müridin 

l 1. Müntehabü ' t-tarlh fi ' t-teracim 

12. Ed'iyetü' l-hac ve' l- ' umre 

Eserin Mütercimi1 

16. yüzyılda yaşamış önemli bir şahsiyet olan Mahmut Abdülbaki , sadece 

devrinin değil bütün Türk edebiyatının mühim şahsiyetlerinden biridir. H. 933 (M. 

l 526/1527)'te İstanbul'da doğan Baki'nin babası Fatih Camii müezzinlerinden 

Mehmet Efendi'dir. Küçüklüğünde bir müddet saraç çıraklığı yapan Baki'nin 

iyi bir eğitim aldığı konusunda kaynaklar müttefiktir. O; zekası, okuma isteği ve 

yeteneği sayesinde kısa zamanda kendisini bu alanda ön plana çıkarmıştır. Çok 

iyi bir medrese tahsili gören Baki, özellikle Ahaveyn lakabıyla meşhur Karaman! 

Ahmet ve Mehmet Efendiler ile Kadızade Şemseddin Ahmet gibi devrinin tanınmış 

iilimlerinden çok yararlanmıştır. Ayrıca Bakl'nin birlikte ders okuduğu arkadaşları 

içerisinde ileride büyük ün yapacak a.Jim ve şairler de bulunmaktadır. Çok erken 

yaşlarda şiir yazmaya başlayan Baki, Zatl'nin bir edebiyat okulu durumundaki 

remilci dükkanına sık sık uğrayıp ona yazdığı şiirleri okumuş ve "Reis-i Şairiin-ı 

Rum" olan Zatl'nin bu hususta taktirlerini kazanmıştır. Böylece o, daha yirmili 

yaşlarındayken devrin tanınmış genç şairleri arasında öne çıkmaya başlamıştır. 

Bir medresede danişmentlik yaptığı sırada şiirlerini Semiz Ali Paşa ve 

Mirahur Ferhat Ağa vasıtas ıyla Kanuni Sultan Süleyman 'a ulaştıran Baki, bu 

ı - Baki'ııiıı hayatı, edebi şahsiyeti ve eserleri hakkında bilgi veril irken şu eserlerden yararlan ı lmıştır: ipekten (2010), 
Ergun ( 1946), Çavuşoğlu ( 199 1) Doğan (2002). 

· 1 

1 
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sayede padişahın ilgisini çekmeyi başarabilmiştir. Şair, bu olaydan sonra 25 

akçelik medrese müdeıTisl iği görevine getirilmiştir. Bu tarihten sonra ş iirlerini , 

kendisi de Muhibbi mahlasıyla şiirler kaleme alan sultana kabul ettirerek 

onun daha yakın bir ilg isine mazhar olmuştur. Böylece Bakl, mesleğinde 

hızla yükselmeye başlamıştır. Şair, koruyucusu ve kollayıcısı durumundaki 

Kanfınl'nin vefatından sonra büyük bir üzüntü duymuş, bunu da onun için 

yazdığı ölümsüz mersiyesiyle göstermiştir. O, Kanuni dışında 11. Selim, lll. 

Murat ve ili. Mehmet devirlerini de görmüştür. Türk edebiyatının bu büyük 

şairi, medrese müderrisliğinin yanı sıra Mekke, Medine ve İstanbul kadılığı 

ile Anadolu ve Rumeli kazaskerliği görevlerinde de bulunmuştur. Bak!, çok 

istediği şeyhülislamlık makamına ulaşamadan H. l 008 (M. 1600) yılında hayata 

gözlerini yummuştur. Cenaze namazını devrin şeyhülislamı Sunullah Efendi 

kıldırm ı ştır. 

Devrinde "Sultanü'ş-Şuara (Şairlerin Sultanı)" unvanıyla anı lan Baki, 

daha çok bir gazel şairi olarak bilinmektedir. Bakl'nin şairliğinin yanında 

alim bir yönünün olduğu da unutulmamalıdır. O, devrinin tüm ilimlerine 

vakıf olup Arapça ve Farsçayı da bu dillerde şiir yazıp tercüme yapacak 

kadar iyi bilmektedir. Baki, Türkçeyi bütün inceliklerine hakim bir biçimde 

kullanmaktadır. Kanunl'nin isteği üzerine derlediği divanının pek çok tertibi 

bulunmaktadır. Bunda şairin sonradan yazdığı ş iirlerin bu divanlara girmiş 

olmasının payı büyüktür. Eserin Türkiye ve Avrupa kütüphanelerinde pek çok 

nüshası vardır. Ayrıca bu divan değişik zamanlarda farklı kişilerce de basılmıştır. 

(Ahmet Efendi 1276, Dvorak 1911 , Ergun 1935, Küçük 20 l l ). 

Baki, büyük şöhretini divanındaki şiirlerle kazanmakla birlikte onun 

mensur sahada kaleme aldığı çeşitli eserler de vardır. Feza 'il-i Mekke, Feza 'il-i 

Cihôd ve Mealimü '1-yakfn fi sireti Seyyfdi '/-Mürselin ismindeki bu eserler 

dini nitelikte olup tercüme olma özel liği gösterir. Cihadın faziletlerini anlatıp 

İslam askerlerini kafirlere karşı cihada teşvik eden Feza 'il-i Cihad (Dadaş 

1995) adlı eser, Ahmet b. İbrahim ' in Arapça olarak kaleme aldığı Meşairü '1-

eşvfık ila Mesôri'i'/-ıışşfık' ın Türkçeye yapılan tercümesidir. Bakl' nin diğer bir 

mensur eseri olan Mealimii '/-yakin fi sfreıi Seyyfdi '/-Miirselin (Tergip 20 1 Oa, 
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201 Ob) de İmam Şihılbüddln Ahmet b. Hatibi' 1-Kastalılnl'nin el-Mevahibü 'l

ledünniyye bi 'l-minahi '/-Ahmediyye adlı eserinin Türkçeye tercüme edi lmiş bir 

siyer kitabıdır. Bu eserler dışında Biiki'nin Terceme-i Hadfs-i Erbafn isminde 

Hz. Ebu Eyyub el-Ensar! tarafından rivayet edilen kırk hadisi tercüme ederek 

oluşturduğu bir eseri daha kaynaklarda zikredilse de eser bugüne kadar ele 

geçmemiştir. Biikl'nin bütün bu eserleri siyer, cihat, Kabe ve hadis gibi din1 

mevzularda yazılmı ş olup hepsi de Arapçadan Türkçeye tercüme edilerek 

meydana getirilmiştir. 

Feza'il-i Mekke (el-İ'lfım bi-A'lami Beledil/ahi'l-Harfım Terciimesı)2 

Eserin Telif Sebebi ve Tarihi 

Tercümesini Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa 'nın emri üzerine kaleme 

alan Baki , bunu eserin mukaddimesinde şöyle belirtmektedir: 

Cenab-ı kebfü 'z-zu 'afü' ve rnelazü ' !-fukara' -ellezl şehede bi-'adi ihi kaffetü 'l

vera3 - Mebemrnet Paşa -veffakahallahu te'aHl li-rna yeşa ' ve harnahu ' amma 

yahşa4 - hazretleri kıbelinden fennan-ı 'ali sadır olub ber-rnGceb-i enır-i 

şerlf-i vacibü't-teşrlf ' ibarat-ı vazıha birle k.isve-i beyanda ci lve-ger kılındı. 

(2b-3a) 

Eserini H. 987 Rebiü ' l-evvel' inin birinci günü (M. 28 Nisan 1579) 

tamamlayan Baki, iki yıl sonra istanbul'a döndüğünde de onu dönemin 

padişahı Sultan III. Murat'a sunmuştur. 

Eserin Nüshaları 

Biikl'nin edebiyat tarihimizde ve çeşitli kaynaklarda daha çok Feza 'il-i 

Mekke adıyla anılan el-İ 'lam bi-A 'lami Beledillôhi 'l-Harôm tercümesinin 

yurtiçi ve yurtdışı kütüphanelerinde çok sayıda yazma nüshası bulunmaktadır. 

Tespit edebildiğimiz kadarıyla bu eserin 39'u yurt içi, 17'si de yuı1 dışında 

olmak üzere toplam 56 nüshası vardu. Yurt içinde en fazla nüsha Süleymaniye 

Kütüphanesinde, yurt dışında ise Mısır Milli Kütüphanesinde bulunmaktadır. 

2 - Eser, tarafım ızdan Bôki - Fezail-i Mekke {Teır:iiıne-i el-İlôm bi-Alômi Be/edil/ahi '/-Haram): incelenıe-Meıin adıyla 
doktora tezi olarak çalışılmaktadır. 
3 - "Tüm iıısaııl arııı adaletine şahit etliği kimsedir. 
4 - " Allah, onu diled iği şeylere muvaffak etsin ve korktuğu şey lerde de onu himaye cısin ... 
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Yurt İçindeki Nüshalar 

l . Türk Dil Kurumu Kütüphanesi, Yz. A 18, 32 vr., 17 st., nesih, sondan eksik. 

2. Ankara Milli Kütüphane, 06 Mil Yz B 575, lb-75b vr., 25 st. 

3. Ankara Mil li Kütüphane, 06 Mil YzA 8191, 153 vr. 

4. Ankara Milli Kütüphane, 06 Mil Yz A 7017, 148 vr., eserin başı ve 

sonu eksik. 

5. Ankara Milli Kütüphane, 06 Hk 3439, istinsah tarihi: 1030/1620, J 44 vr., 

nesih. 

6. Ankara Milli Kütüphane, 06 Hk 885/2, istinsah tarihi: 1820, 39b-l 98a vr., 

nesih. 

7. Ankara Milli Kütüphane, 06 HK 3434, 102 vr., eser yanlışlıkla "Kitab-ı 

Cifr" ismiyle kataloglanmış. 

8. Manisa İl Halk Kütüphanesi , 45 Ak Ze 224, 167 vr., 31 st. , talik. 

9. Diyarbakır il Halk Kütüphanesi, 21 Hk 540, 170 vr., nesih, sonu eksik. 

1 O. Kayseri Raşid Efendi Eski Eserler Kütüphanesi, Raşid Efendi 949, 

3+152 vr.,21 st. 

11. Kütahya Vahidpaşa il Halk Kütüphanesi, 43 Va 2610, müstensih: 

Hamza b. Ahmet, istinsah tarihi: 1006, nesih, 226 vr. , 19 st. 

12. Topkapı Sarayı Müzesi Türkçe Yazmaları , R. 1475, müstensih: 

Abdülbaki, istisah tarihi: H.987/M.1579, 174 vr., 23 st., nesih. 

13. Topkapı Sarayı Müzesi Türkçe Yazmaları, R. 1474, istinsah tarihi: H. 

1010/ M. 1601, 169 vr., 2 1 st., talik. 

14. Topkapı Sarayı Müzesi Türkçe Yazmaları, R. 1473, müstensih: 

Mehmet b. Mehmet, istinsah tarihi: 1675, 14 vr., 12 st. , nesih. 

15. Topkapı Sarayı Müzesi Türkçe Yazmaları , Y. 4043, müstensih: Ömer 

Aması, istinsah tarihi: 1710, 141vr.,23 st., nesih. 

16. Topkapı Sarayı Müzesi Türkçe Yazmaları, R. 1472, müstensih: 

Mehmet b. Mustafa, istinsah tarihi: H. 1142/M. 1730, 140 vr., 23 st., talik. 

17. Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya 3091 , 279 vr., 15 st. , nesih. 

18. Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi 1826-001, l-161 vr., 19 st. 

19. Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih 4258, müstensih: Ali bin Abdullah, 

istinsah tarihi: H. 1013, 98 vr., 25 st. , talik. 
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20. Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih 4259-001, 1-167 vr., 13 st., nesih. 

21 . Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Beşir Ağa 464, 167 vr, 21 st., nesih. 

22 . Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmut Efendi 4795-001, müstensih: 

Muhammet Nazif, istinsah tarihi: H. 1267, 1-123 vr., 19 st., talik. 

23. Süleymaniye Kütüphanesi, Hekimoğlu 719, istinsah tarihi: 1035, 

müstensih: Abdullah, 227 vr., 17 st., nesih. 

24. Süleymaniye Kütüphanesi, Hekimoğlu 720, 128 vr., 25 st., talile 

25. Süleymaniye Kütüphanesi, Hüsrev Paşa 355, 145 vr., 23 st., nesih. 

26. Süleymaniye Kütüphanesi, Saliha Hatun 160, 175 vr, 21 st., nesih. 

27. Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma Bağışlar 3745-001, istinsah tarihi: 

H.1112 , 1-1 71 vr.,23st., nesih. 

28. Süleymaniye Kütüphanesi, Nuruosmaniye 3170-001, müstensih: 

Dervi ş Çavuş İbn-i Hacı Mehmet, 121 vr., nestalik. 

29. Süleymaniye Kütüphanes i, Hacı Ahmed Paşa 206, müstensih: Abdü '1-

münim b. Cebri el-MeczGb, istinsah tarihi: H. 11 56, 147 vr., 19 st., nesih. 

30. Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmut Efendi 4833, müstensih: 

Muhammet b. Salih, istinsah tarihi: H. 1037, 222 vr., 17 st. 

3 1. Süleymaniye Kütüphanesi, Lala İsmail 327, 150 vr., 27 st. 

32. Süleymaniye Kütüphanesi, Ali Emiri TRH, istinsah tarihi: H. 1260, 

106 vr., nesih. 

33. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, T. 2415, müstensih: 

Abdu llah bin İbrahim Üsküdar!, istinsah tarihi: H . 1103, 23 1 vr. 

34. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, T. 737, 133 vr.,talik. 

35. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, T. 6180, mü stensih: 

Hafız Abdu llah ibn el-hacc Mustafa, 11 9 vr., 23 st. 

36. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, T. 1832, istinsah 

tarihi : H. 1193, 141 vr, nesih. 

37. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, T. 2640, istinsah 

tarihi: H. 1085, 142 vr., nestalik. 

38. Beyazıd Devlet Kütüphanesi, Beyazıd 4697, 75 vr., nesih. 

39. Beyazıd Devlet Kütüphanesi, Veliyüddin Efendi 2405, müstensih: 

Hamza b. Ahmet, istinsah tarihi: 1006, istinsah yeri: Mısır, 210 vr., nesih 

1 
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Yurt Dışmdaki Nüshalar 

1. Fransa Milli Kütüphanesi, Saint-Genevieve, Nesih, 230 vr. 

2. Tunus Milli Kütüphanesi, 12005, istinsah tarihi: 1697, 158 vr. 

3. Kahire-Mısır Milli Kütüphanesi, Tarihi Türk'i 46, 163 vr., 19 st., nesih. 

4. Kahire-Mısır Mi lli Kütüphanesi, Tarihi Türki' 48, müstensih: Veli 

Katip, 156 vr., 21 st., talik. 

5. Kahire-M ısır Milli Kütüphanesi, Halil Ağa; Türki 10, müstensih: 

Osman Cavid, 1-249 vr., 17 st. , talik. 

6. Kahire-Mısır Mi lli Kütüphanesi, Tarihi Türki 47, 166 vr., 19 st., talik. 

7. Kahire-Mı s ır Milli Kütüphanesi, Coğrafya Türk'i Talat 4, 134 vr., 23 

st., nesih. 

8. Kahire-Mısır Milli Kütüphanesi, Tarihi Türk'i Talat 78, müstensih: 

Mehmet Kayseri, 129 vr., 23 st., nesih. 

9. Kahire-Mısır Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları , Tarihi Türki' Talat 

48, müstensih: Oruc b. Mustafa, 181 vr., 17 st. , talik. 

J O. Kahire-Mısır Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları, Mecami, Türk! 

Talat 23, müstensih: İbrahim , l-27 vr., 23 st. , nesih, eksik. 

11. Kahire-Mısır Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları, Tarihi Türk! Talat 

150, müstensih: İbrahim Çavuş, 134 vr., 35 st. , nesih. 

12. Kahire-M ı sır Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları , Tarihi Türk'i 139, 

divani, 128 vr., 15 st. 

13. Almanya Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları , Ms.or.quart 1409, 

istinsah tarihi: H. 101 l/M. 1602, 194 vr., 19 st., nesih. 

14: Almanya Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları , Ms.or.oct.3669, 

müstensih: Mehmet b. Mehmet, 142 vr., 23 st. , nesih. 

15. Avusturya Dükalık Kütüphanesi Gotha Koleksiyonu Türkçe 

Yazmaları , arab. 1073, Seetzen: Kah. 1232, 143 vr., 19 st., nestalik. 

16. Viyana Milli Kütüphanesi, No: 895. 

17. Viyana Kons. Akad. No: 260. 

Ayrıca Biiki'nin bu eserinin H. 1286/ M. 1869'da Kazan 'da J. M. E. 

Gottwald tarafından basıldığı Franz Babinger tarafından belirtilmiştir. (1992: 

101) Biz yaptığımız araştırmalarda ne yazık ki söz konusu baskıya ulaşamadık. 
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Müellif Hattı Nüshanın Tavsifi 

Biikl'nin kendi kaleminden çıkan nüsha, Topkapı Sarayı Kütüphanesi'nde 

bulunmaktadır. R. 1475 arşiv numarasıyla kayıtlı olan bu nüsha, nesih yazıyla gayet 

okunaklı olarak yazılmıştır. Eser, 174 varak olup 23 satırdan oluşmaktadır. 220-135 

mm. boyutunda olan eserin mıklepli kahverengi bir deri cildi, tezhipli bir ser-levhası 

ve altın yaldızlı cetvelleri vardır. Kitabın bölüm başlıkları kimi zaman altın yaldızla 

kimi zaman da kıımızı mürekkeple yazılmıştır. Başlıklarda bazen sadece siyah 

mürekkebin kullanıldığı da görülmektedir. Sonda bulunan ferağ kaydında eserin 

H. 987 (M. 1579) senesinin Rebiü'l-evvel' in birinci günü olan Yevmü'l-isneyn'de 

(Pazartesi) bizzat şair Biikl'nin eliyle kaleme almdığı Arapça olarak bildirilmiştir: 

" ~1-l,!.)c A...ıt......w J..J:!.iW J&-";;.,;.., J~.Y> JjYI t;IJö_j;- ~'il tJ!.~ ,_,,~..:,ı..E:_ l_,ill ı::JJ .ı! 

~I .ı;,.. .::,,..)""! ~l "-İ'.:L.'j l J .ııı fa .:;.;..YI .ll,Ji ..;J\.ö.ll ~ .J! _,.ö\.,JI .!.;c .ııı Jl..,ıc (l 79a)" 

Eserin Kaynakları 

Eser oluşturulurken çeşitli tarih kitaplarından, tefsirlerden ve hadis 

kitaplarından yararlanılmıştır. Eserin müellifi, çalışmasını kaleme alırken yararlandığı 

bu eser sahiplerinin bir kısmından mukaddime bölümünde bahsetmektedir: 
' 

Evveıa ki Mckke- i Mu 'azzama tarihin yazan 'ulemamın akdemi ve ol 

seblle salik olan fuza liinun mukaddem i İmam Ebu'l-Velld Muhammed bin 

'Abdülkerim Ezrakl'dür. Anlardan sonra Ebu 'Abdullil.h'dur. Muhammed 

bin İshak ibnü' l-'Abbas el-Fiikihl'dür. Anlardan sonra Seyyid Takiyüddln 

Mehmed bin Ahmed bin ' Ali el-Hüsnii ' dur. Anlardan sonra Hafız Necmeddln 

'Ömer bin Muhammed bin Fchde'ş-Şafi'i' dür. Anlardan sonra veled-i 

'azizleri Şeyh ' İzzeddin 'Abdül 'azlz bin 'Ömer bin Fehd'dür. Mü'ellif-i kit ilb 

müverrih-i ahirden bi 'z-ziit ve sayirinden bi ' l -vas ıta rivayet eyler. N itekim 

esnii-yı takrirde işarel olunur inşall ahu le'alil(5a) 

5 - '·Bu eser, il. 987 yılının Rcbiü'l-evvel ayının ilk gün(I olan Pıv.artes i gününün sabahında Allah'ın kullarının en zayıfı 
olan Mekke Kadısı Mehemmeı oğlu Abdülbaki -Allah, Peygamberlerin Efondisi hürmeıine ona ve seleflerine mağfireı 
eısin- eliyle yazıldı." 

~ 

1 
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Adt geçen yazarların Mekke tarihiyle ilgili kitaplarından yararlandı ğını belirten 

müellif eserinde yeri geldiğince de bu kişi lerden konuyla ilgili alıntılarda bulunmaktadır. 

Müellifin bun lardan başka eserinde -yaptığı alıntılardan hareketle- Buhari, Yakut El-Ha.mavi, 

Takiyuddin el-Fasi, İmam Nevevi, Abdurrezzak b. Hemmam, imam Süheyli, İbn Kesir, 

İmam Ebu İshak Es-Sa' lebi, Süddi, İmam Kurtubi, Mes'Qdi, İbn-i Cerih, Sehmudi, Zübeyr 

bin Bek.kar, Maverdi, Mücahid, İbn-i Cerlr-i Taberi, İbn-i Esir-i Cezeri, Hafız Sehavi, 

Hafızuddin Nesefi, İmam Yafi'i gibi tefsir, hadis, fı kı h ve tarih alimlerinin eserlerinden 

yararlandığt görülmektedir. Alıntılar yapılırken kimi zaman müellif ve eseri birlikte verilmiş 

çoğu zaman da sadece yazarlara gönderme yapılmıştır. 

Eserin Muhtevası 

Baki, Feza'il-i Mekke'nin bir mukaddime, on bap ve bir hatime kısmından 

oluştuğunu eserinin başında şöyle belirtmektedir: "Da'iyye-i devlet-hah! ve 

huk:ı1k- ı ni 'am-ı na-mütenahl muktezasınca fera ' id-i kelam agaz u encam-ı silk-i 

nizam ve ri şte-i intizama çek.ilüb kitab- ı müstetab bir mukaddime ve on bab ve 

bir hatime üzere tertlb u tebvib olundukdan ... (4b)" 

Baki, mukaddimesinde Osmanlı döneminde kaleme alınan pek çok klasik 

eser gibi Allah' a hamdü sena Hz. Muhammet'e de salat u selamda bulunduktan 

sonra Sultan III. Murat ile Sokullu Mehmet Paşa'nın övgüsüne yer vermektedir. 

Ardından eserinin telif sebebi ile daha önce Mekke-i Muazzama tarihi üzerine 

eser kaleme alıp kendi çalışmasını o luştururken yararlandığı müverrihlerden 

bahseder. Bu kısım oldukça süslü ve ağır bir dille kaleme alınm ıştır. 

Eserde asıl konunun anlatıldığı kısım ise on babtan oluşmakta olup her 

bab içerisinde bir konu başlığı bulunmaktadır. Bu babların her biri çoğu zaman 

kendi içerisinde de " Fas!" başlığı altında çeşitli bölümlere ayrılmaktadır. Eseri 

oluşturan bab ların başlıkları ile içerisindeki konuları şöyle sıralayabiliriz: 

1. "Bab-ı evvel şehr-i Mekke-i Müşerrefe'nün vaz' u hey'eti ve anda vaki' 

olan emakin Ü mesakinün bey ' Ü icarelerinün keyfiyyet-i sıhhati ve beled-i 

harfunun hükm-i ınücavereti beyanındadur." 

Eserin birinci babında Mekke 'nin coğrafi konumu, etrafındaki dağlar, 

Mekke' nin çevresine yap ılan surlar ile onun kap.ısı , Mekke'nin imarı ve 

içerisindeki mülklerin satışı ve kiralanması, Mek.ke'de ilk evi yapan kişi, 
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Mekke'nin şerefti isimleri, Mescid-i Haram'da kılınan namaz ile bu şehre 

yerleşip oturmanın faziletlerinden bahsedilir. 

2. "Biib-ı san! Ka'be-i Mu'azzama'nun binası beyanındadur." 

İkinci bapta ise K1ibe 'nin yapılı şı söz konusu edilir. Bu bölümde Kabe' nin 

kaç kere ve kimler tarafından bina edildi ği anlatılır. Ayrıca Beyt-i Şerif'e ilk 

kapıyı kimin taktığı , Beyt-i Şerif' i ilk tezyin eyleyen kimse, Hacer-i Esved'in 

Kabe'ye konulu şu, Kabe-i Şerif'i tavaf etmenin aslı, Hz. İbrahim'in Nemrut' un 

ateşinden kurtuluşu, Makam-ı İbrahim'in aslı, Cürhum kabilesinin Beyt-i 

Şerif'e ettiği kabahatler, Hz. Muhammet' in ataları, Beyt-i Şerif'in imaretine 

bazı ulemanın muhalefet etmesi, Mataf-ı Şerife'nin yapım tarihi, Beyt-i Şerif'e 

altın ve kılıç kap lı gümüşlerin asılması, Beyt-i Şerif'e ilk öıtünün giydirilmesi 

ve bu örtünün hangi ülkelerden geldiği gibi konular anlatılmaktadır. 

3. "Üçüncü bab vaz' -ı Mescid-i Haram eyyam-ı cahiliyyetde ve sadr-ı 

tsliim'da ne hiil Uzere idi anun beyiinındadur ve zaman-ı sahiibe-i kiram'da 

tevsi' i.i ziyildeden ve sa'ir tasan-ufütdan ne vaki ' olmışdur anı zikr ider." 

Üçüncü bapta Mescid-i Haram'm Cahiliye devri ile İslam'ın ilk 

zamanlarındaki durumu hakkında bilgi veri lir. Ayrıca Mescid-i Haram'm 

halifelerden Hz. Ömer ve Hz. Osman ile ashaptan Abdullah bin Zübeyr 

zamanındaki genişletilme çal ışmalarından bahsedilir. Mescid-i Haram'ın 

etrafına duvar çekilmesi, sundurma ve çatı yapılması gibi mescidin imar 

faaliyetleri bu bölümde işlenen konulardandır. 

4. "Dördüncü bab Mescid-i Haram 'a hulefü ' -ı beni 'Abbas'un itdi.lkleri 

ziyadeler beyanındadur." 

Dördüncü bapta Mescid-i Haram'da Abbasiler devrinde yapılan imar 

faaliyetleri anlatılır. Bu bölümde ayrıca Kur 'an-ı Kerim'deki İsra suresinde 

geçen "şeceretü 'l-mel 'une (lanetlenmiş ağacın)" ayetinin ini ş sebebi, Harem-i 

Şerif'e üç örtünün giydirilmesi ile bu kutsal mekana yakın em lakın satın alınıp 

yıkılması gibi olaylardan da bahsedilir. 

5."Beşinci bab Mescid-i Haram'un terbi' inden sonra vaki' ziyadeler 

beyanındadur." 
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Söz konusu bapta Mescid-i Haram'ın dört tarafının çevrilmesinden 

sonra özellikle Abbasi Halifeleri Mu ' temid ile Mutazıd Billah 

zamanlarındaki tamir ve imar faaliyetleri hakkında uzun uzadıya bilgi 

verilmektedir. Ayrıca yine bu bölümde Karamita taifesinin ortaya çıkışı 

ve onların Kabe-i Mükerreme'de ettiği kötülükler, Halife Muktedir'in 

Kabe- i M uazzama'ya olan hizmetleri, Büveyhioğulları ile Fatimilerin 

saltanat dönemleri, Kil.be'nin ilk defa siyah örtü ile örtülmesi, Selçuklu 

veziri Nizamülmülk ile dünyada ilk kurulan medrese olan Bağdat'taki 

Nizamiye Medreseleri ve Sultan Selim'in Memlüklerden Mısır'ı alışı 

konuları işlenmiştir. 

6. "Altıncı bab mülük-ı Çerakise beyanındadur. " 

Bu bapta, söz konusu eserde "MülGk-ı Çerakise" şeklinde geçen 

Memlükler Devleti zamanında cereyan eden bazı vakalar ile bu devletin imaret 

ve tamir yoluyla Mescid-i Haram'a yaptığı hizmetlerden söz edilmektedir. 

7. ' 'Yedinci bab güz\'de-i seliltin-i zaman ve ser-funed-i müh1k-ı memalik-i 

'arsa-i cihan olan al-i 'Osman -Halledallfilıu Te'alil devletühüın ita iııkırazü'd

devran- hazretlerinün ınenakıb-ı 'aliyye ve ınehaınid-i celiyyeleri zikriııdedür 

ve eyyam-1 devlet ü ezman-ı saltanatlarında hasıl olan vaz'-ı cedid-i Mescid-i 

Haram ve ınatilf-ı şerif ü havali-i kıble-i enam bu bab içre şerh ü beyan 

olunur." 

Yedinci bap, Osmanl ı Devleti'nin kunıcusu Osman Bey'den Kanuni Sultan 

Süleyman 'a kadar tüm padişahların saltanat dönemleriyle ilgili önemli bilgilerin 

verild iği kısımdır. Bu bölümde ayrıca diğer padişahlardan ayrı olarak Yavı,ız 

Sultan Selim'in Kil.be ile Mescid-i Haram'a yaptığı hizmetler de anlatılmaktadır. 

8. "Sekizinci bab Sultan-ı ' ali-şan u saın1-mekan Sultan Süleyman Han

'aleyhi'r-ra.hmeti ve'r-rıdvan- devleti beyanındadur." 

Sekizinci bapta ilk olarak Sultan Süleyman' la ilgili övgü dolu ifadelerden 

sonra bu padişahın şehzadel eri ve devlet adaml arı ile saltanatı ve ·gazaları 

hakkında bilgi verilir. Daha sonra ise Kanun!'nin Harameyn'e yaptığı hizmetler 

ve hayratlar uzun uzadıya anlatılır. 



Dil ve Edebiyat Araştırmaları, S. 10, Ycız 2014 143 

9. "Tokuzuncı biib siihib-i serir-i meınaıik-i saltanat-ı cihan-bani Sultfuı-ı A'zaın 

Selim Hiin-ı Siin! devleti beyiinındadur." 

Dokuzuncu bapta ise Sultan II. Selim'in Mescid-i Haram'a yaptığı 

hayırlardan bahsedilir. Bu kısımda Sultan II. Selim ' in Harameyn hizmetkarlarına 

verdiği sadakalardan, Kabe'ye gönderdiği hububat yardımlarından ve Mescid-i 

Haram'daki tamir ve tezyin faaliyetlerinden söz edilir. 

1 O. Eserin son bölümü olan Ommcu bap dönemin padişahı Sultan Üçüncü 

Murat'a ayrılmış olup burada ayrıca bir başlık konulmamıştır. Sadece "Emirü'l

Müminln Sultan Murad Han" ibaresin in bu kısmın başında kırmızı mürekkeple 

yazıldığı görülür. 

Bu bap, Sultan III. Murat' ın cüllısuyla başlayıp ilk olarak, oldukça sanatlı 

ve uzun terkipli bir dille, onun övgüsüne yer verilir. Sultan Murat'ın Mescid-i 

Haram'ın binasını yenileme faaliyetlerinden söz edilir ve padişahın bu kutsal 

mekana gösterdiği ihtimam anlatılır. Sultan Murat zamanında müzeyyen bir 

hale getirilen Mescid-i Haram' ın revak ve takları altınla süslenmiş ve zamanın 

pek çok fazıl ve itibarlı kimseleri de bu olaya tarih düşürmüşlerdir. Ayrıca yine 

bu bölümde ayrı bir fasıl başlığı altında Mescid-i Şerif'teki minareler, kubbeler, 

sütunlar ve kapılar ile bunların adetleri hakkında ayrıntılı bilgi sunulmuştur. 

Fezô 'il-i Mekke'nin hatime kısmı ise ...Sy.Jı ~ı_,.Jl_ıS~ ~ ..,,.,wı WL:.." 

"_)~ ..11 4!_r:;. ~ 6 şeklinde bir Arapça başlık altında verilir. Bu bölümde 

Mekke'deki mübarek sayılan yerler anl atılarak bu yerlerde dua etmenin 

müstecap olduğu belirtilir. Buralarda hangi zaman diliminde dua etmenin 

müstecap olduğu konusu ayrıntılı olarak irdelenir. 

Eserin bitişini ise Baki şu cümlelerle haber verir: "Çün ' inayet-i Hazret-i 

Haliku'l-Enam Müdebbirü'l-Leyali ve'l-Eyyam silsile-i cereyan-ı kelam hadd-i 

itmama yitişmek rlızl kılındı. Layık-ı seza-var oldur ki cam-ı encam ve kas-ı ihtiram 

du'a-yı devlet-i padişah-ı İslam 'la miskin-hitam ola. ( l 73a)" Daha sonra Bfil<l, devrin 

padişahı olan Sultan III. Murat için bir duaya yer verir ve sözü eserin yazılmasını 

emreden Sokullu Mehmet Paşa 'ya getirir. Baki, Sultan III. Murat ile Sokullu Mehmet 

Paşa'nın övgü ve duası için ayırdığı bu bölümde Arapçayı tercih etmiştir. 

6 - "Yüce Allah'ın ~ereili kıldığı Mekke'nin mübarek yerlerinin bahsi hakkındadır." 
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Eserde pek çok ayet ve hadisin iktibas edildiği görülmektedir. Baki, 

bu ayet ve hadisleri kimi zaman Arapçasıyla kimi zaman hem Arapçası hem 

Türkçe çevirisiyle bazen de sadece Türkçe çevirisiyle vermiştir. Ayrıca "beyt" 

ve "nazın" başlığı altında çeşitli Arapça ve Farsça manzum parçaların iktibas 

edildiği görülmektedir. Müellifin sık sık "hikaye olunur ki ... " veya " rivayet 

olunur ki . .. " gibi ibarelerle o sırada anlatılan şahıs, yer, olay vb. konularla ilgil i 

hikaye ve rivayetlere de yer verdiği göze çarpmaktadır. 

Dil ve Üslup 

16. yüzyıl Osmanlı Türkçesi özell iklerini barındıran eserin mukaddime ve 

hatime kısımları bir yana bırakılırsa oldukça sade ve temiz birTürkçeyle yazıldığı 

görülür. Eserinde yer yer arkaik Türkçe kelimeler kullanan Bakl'nin, cümleleri 

birbirine bağlarken daha ziyade "ve" bağlacından yararlandığı görülmektedir. 

Eserin mukaddime kısmının oldukça süslü ve sanatlı bir dille kaleme alındığı 

dikkati çekmektedir. Bu durum Bakl'nin diğer mensur eserlerinde görülen bir 

özell ik olduğu gibi Osmanl ı nesrinde çokça karşılaş ı lan bir durumdur. Baki, 

bu kısımda olabildiğince Arapça ve Farsça kökenli kelimelerle zincirleme 

tamlamalar oluşturarak secili bir anlatıma başvurmuştw-: 

Anıına ba'd ba'is-i 'akd-i ihram-ı 'azlmet-i sevk- i kelam ve sebeb-i şedd-i 

hariim-ı rahle-i takrir-i meram oldur ki vaktii kim ' imaret-i Mescid-i Haram 

ve tecdid-i kıbab-ı harem-i ba-ihtiriim işbu eyyam-ı huceste- fercamda a' ni 

hudavendigar- ı a'zam ve şehen-şah-ı mu'azzam sultan-ı seliit'inü'l-afük 

miilik-i ser'irü ' l-hiliifet bi' l-istihkiik hiidimü' l-Harameynü 'l-muhteremeyn 

ve ınahdümü'l-mü!Uk ve'l-hulefii'-ı beyne' l-hiifıkayn-ı 'avnü 'l-İslam ve 

zalıirü ' l -müsl imln gıyasü'd-devleti ve'd-dünya ve'd-din. ( lb-2a) 

Eserde asıl konunun an l atıldığı bölümde Baki, bir sanat göstermekten ziyade 

eserin okuyanlar tarafından daha iyi ve kolay anlaşılabilmesini amaçladığı için 

sade bir dil kullanmıştır. Bu nedenle asıl konunun anlatı l dığı bölüm ile mukaddime 

ve hatime kısımları dilin sadel iği bakımından büyük tezat oluşturmaktadır: 
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Amma ashab-ı tevarlh bunlardan gayrı ba 'z-ı minareler dal}i zikr itmişlerdür 

ve lakin el-an anlardan nam u nişan na-peydadur ve kimler bina itdükleri dahi 

na-ına '!Gındur dimişler ve Mekke-i Müşerrefe 'nün yukaru canibinde Mescid-i 

Rayet dinilen mescidün Resülullalı -sallallahu ' aleyhi ve sel lem- feth güninde 

ol mescidde rayetİ11 dikrnişdür. Anda dahi bir minare-i kadime vardur. Depesi 

gitrnişdür. İki şerefelü minare imiş. Ramazan gicelerinde üzerinde kandil 

yakarlar ve ahşam ezanın okurlar ta kim ol mekan eh li iftar zamanı ol dugın 

bilürle r. Sahur zamanından sonra yine kandilleri söyündürürler ( 162a-l 62b ). 

Eserin 1'6. yüzyılın sonlarında kaleme alınması nedeniyle bazı Eski 

Anadolu Türkçesi özelliklerini üzerinde taşıdığı görülmektedir. Bu hususa 

örnek olarak Eski Anadolu Türkçesinde kelime veya hece sonunda g sesinin 

düşmesi sonucu ortaya çıkan sonu yuvarlak ünlülü kelimeleri verebiliriz: kapı> 

kapu, yukarı> yukaru gibi. 

Sonuç olarak eserin mukaddime ile hatime bölümlerinin yer aldığı baş ve 

son kısımlarındaki sanatlı ve secili üslubun asıl konunun anlatıldığı orta kısımda 

bir sadeliğe büründüğü söylenebilir. Bunun sebebi de müellifin eserin başında 

ve sonunda memduhlarını övmesi ve onlara sanatının gücünü göstermesinden 

kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte Baki'nin oldukça akıcı ve açık bir üsluba 

sahip olduğu rahatlıkla fark edilir. İstanbul Türkçesini eserine iyi bir şekilde 

yansıtan Baki, zorlama ifadelere yer vermez. 

Sonuç 
Fezô.'il-i Mekke, Mekke ve Kabe'nin tarihi ile Osmanlı padişahlarının bu 

kutsal şehre yaptığı hayratlar hakkında bilgi veren bir eser olup büyük bir divan 

şairi olan Baki'nin Arap dilinin yanında Türkçeye olan hakimiyetini göstermesi 

açısından da önemlidir. Sağlam bir dil ve üslı'.'ıba sahip olan Bala, nazımda 

olduğu kadar nesir alanında da ne kadar başarılı olduğunu bu çalışmasıyla 

bir kez daha göstenniştir. O, eserini mukaddime ve hatime kısımları hariç 

tutulursa herkesin anlayabileceği saf bir Türkçeyle kaleme almıştır. Bütün 

bunların yanında Fezô. 'il-i Mekke 'nin Mekke, Kabe, Abbasi ve Osmanlı tarihi 

üzerine verdiği önemli bi lgilerle bu alanlarda çalı şan tarihçilere ışık tuttuğu 

da unutulmamalıdır. Ayrıca söz konusu tercümenin Baki gibi bir şairin elinden 

çıkmış olması da bu eseri ayrıca önemli kılmaktadır. 
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Fezd'il-i Mekke Yahut el-İ 'taııı bi-A'llimi Beledilldhi'l-Hardm Tercümesi 

Hali l Sercan KOŞİK 

Özet 

Sadece yaşadığı çağa deği l bütün Türk edebiyatına damgasını vurmuş bir şair olan Baki, edebiyatımızda 

daha ziyade divanıyla bilinmekle ve bu eseriy le ön planda ç ıkmaktad.ır. Halbuki şairin nesir a lanında 

da kaleme aldığ ı çeşitli eserler bulunmaktadır. K utbüddin Muhammet b. Ahmet el-Mekkl'n in el-İ'ldnı 

bi-A 'ilimi Be/edil/ahi '/-Haram adlı eserinin Türkçe tercümesi de bunlardan birisidir. Baki, söz konusu 

eseri 1579 yılı nda Mek.ke kadılığ ı görevinde bulunduğu sırada dönemin sadrazamı Sokullu Mehmet 

Paşa'nın emri üzerine tercüme etm iş ve kadı lık görevinden ayrılıp da lstanbul'a döndüğünde onu Sultan 

lll. Murat 'a sunmuştur. Feza 'il-i Mekke olarak da bilinen bu tercüme eser, Mekke ve Kiibe'nin tarihi 

ile Osmanlı padişahlarının Beylul lah 'a yaptığ ı lıirn1etler i anlatmaktadır. B ir mukaddime, on bap ve hir 

halime kısmından oluşan eser, mukaddin1e ve hatime kıs ımları bir yana bırakılırsa o ldukça sade ve akıcı 

bir Türkçe ile kaleme alınmıştır. Fezd'il-i Mekke, Kiibc'nin çeşitli zamanlarda geçirdiği imar, tamir ve 

tadi lat faal iyetleri hakkında önemli b ilgiler vermesinin yanında Osmanl ı Devleti ' nin Kabe'ye gösterdiği 

ihtimam ı da ortaya koymaktadır. Eserde Osman Gazi'den Sultan Hl. Murat'a kadar gelen bütün Osmanlı 

padişahları ile onların saltanat dönemleri hak.kında bilgi verilmesi Fezô'i l-i Mekke'ye edebi değerin in 

yanı sıra Osmanlı tarihi ne de ı şık tutan önemli bir kaynak eser öze l l iğ i kazandırmaktadır. Bu çalışına, 

mezkur eserin çeş i tl i yönlerden tanıtılıp bilim a lemine sunulmasın ı amaçlamaktadır. 

Anaht ar Kelimeler: Bil.ki, Fezô'i/-i Mekke, Kutbüddi ıı Muhammet b. Ahmet Mek.ki, el-İ'ldnı bi-A 'ldmi 

Be/edil/ahi '/-Haram, Mek.ke, Kabe. 

A Prosc Work of Baki Translated from Arabic: 

Fezii'il-i Mekke or The Translation of el-İ 'liim bi-A'ldmi Beledi/lahi'l-Hariim 

Halil Sercan KOŞtK 

Abstr act 

Baki, iınpressing not only his age but a lso the wlıo le Turkish Literature, is known mostly by his di

wan. However, lberc are some works of the proses. One of these is !he translation of el-f'/am bi-A '/anıi 

Be/edil/ahi '/-Haram of Kutbliddin Muhammet b. Ahmet el-Me k.ki. Baki translated the menlioncd work 

on thc order of tlı e Grandvizier Sokullu Mehmet Pasha while he was the k.hadı of Mecca in l 579 and 

prcsented it to Sultan Murat the Tlıird a ftcr leaving h is post to İ stanbu l. The translation known as also 

Feza 'il-i Mekke telis about thc history ofMecca aııd Kaaba as well as the services oftlıe Ottoman Sultans 

for 13eytullah. The work, consisted of one preface, ten chaplers and one epilogue is written in pla in. and 

fluent Turkish apart from the preface and epi logue. Fezd'i/-i Mekke givcs important i n formaıion abouı 

the reconstnıction, repair and renovation of Kaaba in various Liıncs and also telis ıhc care ofthe Otto

ınan State to Kaaba. The i nformıılion given in the work aboul the Ottoman sultans and their reigns froın 

Othman Ghazi to Sultan Murat the Third ınakes !he work an i ınportanı source on ılıe Ottomaıı lı is tory 

along with its l iıeratural iınportance. This work is to try to in troduce the ınenıioncd fronı various aspecK 

Keywords: Baki, Fezd'il-i Mekke, Kutbüddia Muhammet b. Ahmet Mekki, el-İ'ldm bi-A '/dnıi 

Beledilldlıi '1-Hardm, Mecca, Kaaba. 


