
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. 

BİBLİYOGRAFYA: 

D. G. Pfannmüller. Handbuch der Jslam ·Li
teratur, Leipzig 1923, s. 241, 285, 290; Brockeı
mann, GAL, ı , 4, 322, 503 ; ll , 84, 262, 456; 
Suppl., ı, 288, 297, 301, 480, 577, 588, 668; 
ll, 97, 677; Necib eı-Akfki, el-Müsteşri~un, Ka· 
hire 1980, ı , 205-206; Ebü'ı-Kasım Sehab, Fer· 
heng-i ljtJ.verşin&tin, Tahran, ts. , s. 133; G. 
Esquer, "Edmond Fagnan", RA{r., LXXII , s. 139· 
142; "Fagnan, Edmond", TA, XVI, 80. 
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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. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Cami. NefefıtJ.t, s. 380; Lamii, Ne{ehtlt Tercü
mesi, s. 413 ; Reşahat Tercümesi, s. 51-53; Da
ra Şüküh, Se{fnetü'l·evliytJ.', Kanpür 1884, s. 
77; Muhammed b. Hüseyin el-Kazvfni, Silsile
ntime-i ljticegan- ı Nakşibend, Bibliotheque Na
tionale, Suppıement Persan, nr. 1418, vr. 9•; 
Gulam Server Lahüri, ljazfnetü 'l -aş{iya', Bom
bay 1290, I, 541 -542; Abdülmecfd el-Hani, el· 
HadtJ.'i~u'l-verdiyye, Kahire 1308, s. 119; Sey
yid Eminüddin, Şü{iyye-i Nakşibend, Lahor 
1982, s. 122. ~ HAMiD ALGAR 
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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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ettiler. Ebü Abdullah Hüseyin, hac mev
simi dolayısıyla hacca gelecek topluluk
lardan da faydalanmayı düşünerek ta
rafta rlarıyla birlikte Mekke'ye hareket 
etti. Hüseyin'in isyanını haber alan ve o 
yıl hac için Mekke'de bulunan Halife Ha
di bunların üzerine bir ordu sevketti. Ha
lifenin ordusu bugün Şüheda adıyla anı
lan ve Mekke'ye yaklaşık 6 mil mesafe
de bulunan Fah vadisinde meydana ge
len savaşta Ebü Abdullah Hüseyin ve ta
raftarlarını mağlüp etti ve pek çoğunu 
öldürdü (8 Zilhicce ı69/ ll Haziran 786). 
Tarihe "Yevmü Fah" adıyla geçen bu olay
dan sonra "Sahibü Fah" lakabıyla meş
hur olan Hüseyin'in kesik başı Halife Ha
di'ye götürüldü. Diğerlerinin cesetleri 
açıkta bırakıldığı için vahşi hayvanlar ta
rafından parçalandı. Bu sebeple Şiiler 

Fah hadisesini Kerbela Vak'ası'ndan son
ra en dehşetli ve elim olay olarak görür 
ve bu günü matem günü kabul ederler. 
Ayrıca bu vak'a ile ilgili olarak Hz. Pey
gamber'in Fah mevkiinde. Ehl-i beyt'in
den burada öldürülecekler için cenaze 
namazı kıldığını ve hatta Cebrail'in bu
rada şehid olanların ecrinin iki şehid 

ecri kadar olacağını söylediğini bildirdi
ği iddiasında bulunurlar (İsfahani, s. 436) . 
Bu katliamdan kurtulabilen az sayıdaki 
insandan biri olan Ebü Abdullah Hüse
yin'in dayısı İdris b. Abdullah b. Hasan 
b. Ali Mısır'a kaçmış ve daha sonra Mağ
rib'e geçerek burada idrisiler hanedanı
nı kurmuştur. 

Fah mevkii bu vak'adan çok önce de 
bilinen ve tanınan bir vadi idi. Nitekim 
Bedir Gazvesi sırasında Mekkeliler' ce ko
naklama yeri olarak seçilmişti. Hz. Pey
gamber bu vadideki bir suyu Uzeym b. 
Haris ei-Muharibi'ye ikta olarak vermiş
tir. Ayrıca Abdullah b. Ömer ile diğer ba
zı sahabiler de Fah vadisinde defnedil
mişlerdir. 
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Ahmed Sakr). Beyrut 1946, s. 431 · 460 ; Yaküt, 
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FAHİM BEY ve BİZ 

Abdilihak Şinasi Hisar'ın 
yayımlandığında 

edebi bir hadise olarak karşılanan, 
geniş akisler uyandırmıŞ romanı. _j 

Yazarın "hikaye" diye adlandırdığı eser, 
edebiyatımııda daha önce görülmemiş 
ve alışılmamış yeni bir roman tarzının 
örneğ i olarak ortaya çıktığında berabe
rinde ilkin, kolayca ne roman ne de bi
lindiği şekliyle hikaye denilebilecek ya
pısı ile mevcut edebi nevilerden hangi
sine girebileceği meselesini getirmiştir. 
Romanda temel sayılan vak'a yönünün 
hakim bir unsur olmaktan çıktığı , ayrı

ca her şeyin ortada doğrudan doğruya 
görülmek yerine bir anlatıcı vasıtasıyla 
hikaye edildiğini , esas kahramanı Fahim 
Bey'in etrafında bir çevre teşkil eden şa
hısların birbirleriyle karşılıklı temasları 

olmadan ve vak'ayı yürütecek, geliştire
cek bir rolleri bulunmaksızın yer aldık
ları, daha da mühimi, biri diğerini hazır
layan bir vak'alar zinciri kurmayan epi
zotlarla bunlar arasına konulmuş her 
biri kendi başına birer "essai " (deneme) 
teşkil edecek çeşitli tahlil ve yorumlarla 
yüklü fasıllardan meydana gelen yapısı 
ile eserin ne derece roman sayılabilece
ği zihinler i uzun süre meşgul etmiştir. 

Onda roman için tanıdıkları belirli ölçü
lere uygunluk arayanlar, vak'aya dayan
mayan eserin bu tarafları ile getird iği 

yenilik ve farklılığı anlayamayıp yadırga
dıklarından bu noktayı kusur sayarak 
tenkit etmişler, buna mukabil Fahim 
Bey ve Biz'i değerlendiren büyük bir ço
ğunluk ise onunla Türk romanının yep
yeni bir seviye ve gelişme kazandığı dü
şüncesinde birleşmişlerdir. 

Fahim Bey ve Biz, romancının ken
disini tamamen aradan çekip sahneyi 
konuya akış getirecek veya onu yönlen
direcek şahıslara bıraktığı, onların bir
birleriyle olan karşılaşma ve temasların

dan doğan ve gelişen temel bir vak'ayı 
anlattığı, konunun yürüyüşünde ayrıca 
bir vazifesi olan şahıslar arası konuşma
ların yer aldığı roman tarzına yabancı 
ve aykırı bir yapıdadır. Görülegelenin ak
sine yazar, başından sonuna kadar an
latıcı sıfatı ile romanı kendi müdahalesi 
altında tuttuktan başka, içinde onun şa

hıslarından biri olarak bizzat kendisi de 
yer almakta ve olup biten her şey ise 
sadece onun ağzından takip edilip öğre
nilmekte, hatta nevin ihmal olunamaz bir 
şartı diye kabul edilen vak'alılığı temel 

unsur olma mevkiinden, kahramanın şah
siyet ve karakteriyle ilgili yönleri aksettir
meye yarar bir unsur olarak ikinci plana 
geçirmekte, konuşma unsurunu asgari 
hadde.indirdikten başka hemen hemen 
repliksiz vermektedir. Fahim Bey dışın
daki şahısların romanın vak'asında geliş

tirici payları ve fonksiyonları olmayıp yal
nız Fahim Bey'i izah ve yorumlamak için 
mevcut bulunmaları esere teknik yönden 
farklı bir görünüm getirmektedir. 

İçindeki şahıs ve küçük vak'aların, ro
mancının muhayyilesinin eseri olmak
tan ziyade şahsi hatıralarının verileri su
retinde ifade edilmesi de eseri yine alı
şılmışın dışında tutar. Özünü meydana 
getiren bu tarafı ile roman bir hatırat 
çeşnisi taşımaktadır. Abdülhak Şinasi 

Hisar eserini roman değil hikaye diye 
adlandırışını da bununla açıklar: "Bütün 
yazdıklarım hatıradır. Hatıralarımı ya
zarken roman aklıma gelmiyor. Samimi 
hatıraıarımı 'hikaye' adı ile ifade daha 
kolay oluyor". Hisar bu hatıralarını roman 
malzemesi olarak işlerken bir tarihçi sa
dakatiyle hareket etme gayesi gütme
diğinden bunlar üzerinde bazı tasarruf
larda bulunur, onları yeni terkip ve ze
minler içine yerleştirdiği sırada şahısla

rın ismini de aynen muhafaza etmeyip 
değiştirir. Eserdeki Fahim Bey'in aslın

da Fatin Bey adında birisi olduğu yaza
rın dostlarınca da bilinmektedir (Yakup 
Kadri Karaosmanoğlu , Gençlik ve Edebi
yat Hatıraları, istanbul ı 969, s. 304; Na
suhi Baydar, "Fahim Bey ve Biz", Tan, 5 
Aralık ı 956) . 

Yazar Fahim Bey diye bir roman kah
ramanı çıkardığı bu şahıs hakkında, onun 
yakın bir dostu olan ve onu ilkin vasıta
sıyla tanıdığı babasından dinledikleri ve 
başkalarından duydukları ile, kendisinin 
de onunla ömrünün sonuna kadar sür
müş tanışıklığından gelen intiba ve ka
naatleririi eserine malzeme yapmıştır. 

Romanda kahramanın hayat akışı, en 
geriye giden halkalarından itibaren ve 
her safhası ile takip edilmek yerine, onun 
bazı garip hallerini ve şahsiyetinin dik
kate değer yönler ini belirtecek surette 
aradan seçilmiş epizotlarla ele alınmak
tadır. Bu epizotlar romanda, muntazam 
şekilde gelişen ve olup biten hiçbir şe
yin kaçınlmadığı bir vak'a kurgusu or
taya koyma düşüncesinden uzak, sade
ce Fahim Bey'in dışarıdan ve başkaları 
tarafından yanlış yorumlanan iç alemini 
göstermeye yönelik birtakım kesitlerdir. 
Abdülhak Şinasi için romanda esas ara-


