
manuel de droit de Sidi Khalil (Aiger 
1889). Tanınmış Maliki hukukçusu Halil 
b. İshak ei-Cündi'nin el-Mu{J.taşar adlı 
eserinin N. A. Perron tarafından yapılan 
Fransızca tercümesi (Paris 1883) esas alı
narak hazırlanmış indeksidir. 3. Catalo
gue general des manuscrits des bib
liotheques publiques de France, De
partements, tome XVIII. Alger (Paris 
1893). Fransız devlet kütüphanelerinde 
bulunan el yazmaları toplu katalogunun 
Cezayir Milli Kütüphanesi'yle ilgili bölü
müdür. 4. Histoire des Almohades (Al
ger 1893). Abdülvahid ei-Merraküşi'nin 
el-Mu'cib ii tel{J.fşi a{J.bdri'l-Magrib 
adlı eserinin tercümesidir. s. Chronique 
des Almohades et des Hafcides (Cons
tantine 1895). Ebü Abdullah ez-Zerke
şi'nin Tarf{J.u 'd -devleteyn adlı eserinin 
çevirisidir. 6. L 'Afrique septentrionale 
au XII• siecle de notre ere (Constantine 
1900) . XII. yüzyıldan zamanımıza kadar 
Kuzey Afrika'daki hayatı anlatan eser, 
müellifi meçhul Kitabü '1- İstibsar if 'a
ca ,ibi'l - emşar'dan kısaltılarak Fransız
ca'ya yapılmış bir tercümedir. 7. Anna
les du Maghreb et de l'Espagne (Alger 
1901) İbnü'I-Esir'in el-Kamil ti't-ta
rf{J. 'inin Kuzey Afrika ve İspanya ile ilgili 
kısımlarının çevirisidir. 8. Histoire de l'Af
rique et de l'Espagne, 1-11 (Aiger ı 901-

1904) İbn İzarfnin el-Beyanü'l-mugrib 
adlı eserinin tercümesidir. 9. En-Nod
joum ez-Zahira (Constantine 1907). İbn 
Tağriberdi'nin en-Nücumü'z-zahire 'si 
nin Kuzey Afrika ile ilgili bazı bölümle
rinden yapılmış bir çeviridir. 10. Le Dji
had ou guerre sainte selon J'ecole ma
lekite (Alger 1908) . Halil b. İshak'ın el
Mu{J.tasar adlı eserinin cihadla ilgili bö
lümünün tercümesidir. 11. Mariage et 
repudiation (Alger 1909) Halil b. İshak'ın 
el-Mu{J.taşar adlı eserinin nikah ve talak
la ilgili bölümünün çevirisidir. 12. Nou
veaux textes historiques relatifs d l'Af
rique du nord et d la Sicile, 1-11 (Paler
mo 1910). Kuzey Afrika ülkeleriyle Sicil
ya arasındaki ilişkiler hakkında çeşitli 

belgelerden oluşmaktadır. 13. Risala ou 
traite abrege de droit malekite et de 
morale musulmane (Paris 1914). İbn Ebü 
Zeyd ei -Kayrevani'nin Maliki fıkhına dair 
er-Risdle adlı eserinin tercümesidir. 14. 
Statuts gouvemementaux ou regles de 
droit public et administratif (Alger 1915). 

Maverdi'nin el -AJ:ıkdmü's-sultaniyye 

adlı eserinin çevirisidir. 15. Le livre de 
l'impôt foncier (Kitab el-Kharadj) (Paris 
1921) Ebü Yüsuf'un Kitabü'l-Ijarac'ının 

tercümesidir. 16. Additions aux diction
naires arabes (Alger 1923). 17. Extraits 
inedits relatifs au Maghreb (Geographie 

et histoire) (Alger 1924) Ali b. Ebü Bekir 
ei-Herevı. İbn Said ei-Endelüsi, Ebü Ha
mid ei-Gırnati. Cemaleddin ei-Vatvat, 
İbn Fazlullah ei-Ömeri ve İbn Zünbül'ün 
eserlerinden Mağrib'in coğrafyasına ve 
İbnü'I-Kütiyye. İbn Şakir ei-Kütübi. Ebü'I
Fida İbn Kesir, Bedreddin el-Ayni, Seha
vi ve Cennabi'nin eserlerinden de tarihi
ne dair alınmış özet bilgilerin tercüme 
ve açıklamasıdır. 

Fagnan bu çalışmalarının dışında , baş

ta Revue africaine olmak üzere çeşit
li periyodiklerde ve bazı ünlü meslek
taşları için çıkarılmış armağan ve hatı
ra kitaplarında birçok makale yayımla
mıştır. 
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i FERHAT KocA 

FAGNEVİ 

(lS?) 

(ö. 715/1315-16 [?]) 

Nakşibendiyye tarikatının 
Hiicegan silsilesinde yer alan 

bir mutasawıf. 
_j 

VI. (XII.) yüzyılda önemli bir dini kül
tür merkezi olan Buhara yakınlarındaki 
Vabkine (Vabkene) kasabasının İncirfağ
ni köyünde doğdu . Asıl adı Mahmud'
dur. Genç yaşlarında yerleştiği Vabkine'
de sıvacılık yaparak hayatını kazanma
ya başladı. Hacegan silsilesinden Arif-i 
Rivgeri ile tanışıp kısa zamanda onun 
en seçkin müridi ve birinci halifesi oldu. 
Doğduğu yere nisbetle Fağnevi nisbesiy
le tanındı. Rivgeri ölüm döşeğinde iken 
onun iznini alarak Hacegan silsilesinde 
ilk defa zik.ır-i aleniyi (cehri zikir) icra et
meye başladı. Şeyhinin ölümünden sonra 
kendi müridleriyle birlikte bir camide 
aynı usul üzere zikir yaptı. Zamanın bü
yük alimlerinden Mevlana Hafizüddin bu 
işe niçin teşebbüs ettiğini sorduğunda 
Fağnevı. ·uyumuşların uyanarak, gafille
rin şuurlanarak zikirle yola gelmeleri, şe
riat ve tarikat caddesine girmeleri, bütün 

FAH 

hayırların anahtarı ve saadetlerin aslı 

olan hakiki tövbe ve inatete rağbet et
meleri için" şeklinde cevap vermişti. Bu 
cevabı beğenen Mevlana Hafizüddin'in 
cehri zikrin kime yaraştığını sorması üze
rine de, "Dili yalan ve dedikodudan, mi
desi haram lokma ve şüpheli gıdadan , 

gönlü riya ve gösterişten ve sırrı Hak'
tan gayrıya teveccühten pak olan kim
seye münasiptir" demişti. Fağnevi'den 

sonra Bahaeddin Nakşibend'in ortaya 
çıkışına kadar bütün Hacegan silsilesi 
müntesipleri cehri zikir yapmaya devam 
etmişlerdir. 

Fağnevi, Emir Kelan ve Mirhord diye 
tanınan Mir Hasan ve Mir Hüseyin Vab
keni kardeşlerle en önemli halifesi olan 
Ali Ramiteni'yi yetiştirmiştir. Hacegan 
silsilesi kendisinden sonra Hace Azizan 
diye de tanınan Ali Harniteni ile devam 
etmiştir. 

Vabkine'de vefat eden Fağnevi'nin ölü
mü için eski kaynaklarda bir tarihe rast
lanmaz. Sonraki bazı eserlerde ölüm ta
rihi olarak 715 (1315-16) ve 717 (1317-
18) yılları kaydedilmektedir. Ölümün
den sonra . beyaz bir kuş şeklinde gö
rünmesi ona atfedilen kerametler ara
sındadır. 
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Mekke-Medine yolunda, 
özellikle Şiiler tarafından 
kutsal sayılan bir vadi. 

_j 

Hz. Hasan'ın torunlarından Ebü Ab
dullah Hüseyin b. Ali b. Hasan, Abbasi
ler'in Medine arnili ve Abdullah b. ömer'in 
torunu olan ömer b. Abdülaziz b. Ab
dullah ile kendi akrabalarından birkaç 
kişi ve bazı Medineliler arasında başgös
teren anlaşmazlıkta sorumluluğun Ha
life Hadi- İl el hak tarafından kendisine 
yüklenmesi üzerine Medine'de isyan et
ti (l69/ 786). Akrabaları ve bir kısım Me
dineli kendisine Mescid-i Netevi'de biat 
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