
FAiK EFENDi, Ömer 

mud Kemal'in Son HattaUar adlı kita
bında neşrettiği biri 1314 ( 1896) tarih
li celi- sülüs müsenna, diğeri celi- sülüs 
ve nesih iki levhası ile Edirnekapı Atik 
Ali Paşa Camii'nde "ve yut'ımüne 't-taa

me ala hubbihi" (el-insan 76/ 8) levhası 
da bilinen güzel eserleri arasında zikre
dilebilir. Ayrıca büyük boy bir Kur'an-ı 
KerTm'i Al-i İmran süresine kadar yaz
mış, bunun yanında en'am-ı şerifler, dua 
mecmuası ve levhalar da hazırlamıştır. 

Faik Efendi'nin Mehmed Şefik Bey'den 
aldığı meşkler ve muhtelif yazılarla, iğ
nelenmiş pek çok yazı kalıbı ve icazetna
mesi oğlu Muhiddin Hattatoğlu tarafın
dan Topkapı Sarayı Müzesi'ne hediye 
edilmiştir. 

Faik Efendi, hacası Mehmed Şefik 

Bey'in hazırladığı Kudüs'teki ömer Ca
mii'nin (Kubbetü's-sahre) ceiT yazılarını 

Alaeddin Bey'le (ö . 1305 / 1887) bera
ber iğneleyerek kalıplarını hazırlamış, 

bu sebeple de hocasının takdirini ka
zanmıştır. 

Yetiştirdiği hattatlar arasında Hafız 

Mahmud Efendi, Emirgan imam ve ha
tibi Hatız Sadık Efendi, Hacı Vasıf Efen
di ve Bala Dergahı'nın son şeyhi Fahred
din Efendi sayılabilir. 
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el-FAiK fi GARiBi'I-HADIS 
( ~.=ll~_).. ..} ~l..ill ) 

Zemahşeri'nin 

(ö. 538/ 1144) 
hadislerde geçen 

nadir kelimelere dair eseri. _j 

Bazı hadislerde görülen anlaşılması 

güç veya birkaç anlama gelen kelimele
ri açıklamak üzere yazılmış bir lugattır. 
Kelimelerin ilk iki harflerine göre alfa
betik olan eserde bir hadisteki ilk garib 
kelimenin geçtiği yerde aynı hadisteki 
diğer garib kelimelerin de açıklanması 
ve bunların ayrıca alfabetik yerinde zik
redilmemesi eserden faydalanmayı güç
leştirmektedir. Her ne kadar kelimelerin 
ikinci harflerinin değişeceği yerde, aynı 
kökten olduğu halde orada zikredilme
yen bazı kelimelerin hangi harfle birlik
te açıklandığı belirtilmekteyse de (me
sela fa + şin harfleriyle başlayan garib ke
limelerin sonunda "feşveş" kelimesi şin + 
be, "feşcet" kelimesi mim + dal, "feşfaş" 
kelimesi cim + sin harflerinde ele alınmış

tır) söylenen yerde kelimeleri bulmak 
kolay olmamaktadır. Halbuki Ahmed b. 
Muhammedei-Herevi (ö. 401 / 1011) el
Garibeyn · fi'l-~ur,dn ve'l-J:ıadiş adlı 
eserinde her kelimeyi alfabetiğinde al
mak suretiyle el-Fd ,ik'tekinden daha 
iyi bir sistem ortaya koymuştur. Arap 
dili ve edebiyatının en tanınmış alimle
rinden olan müellif garib kelimeleri açık
larken ayet, Arap şiiri ve atasözleriyle is
tişhad etmiş, bu arada gramer ve bela
gat konularındaki görüşlerini de belirt
miştir. Bu sebeple eser hem lugat hem 
de edebiyat kitabı görünümündedir. 

Zemahşeri, garibü'l-hadis konusunda 
daha önce kaleme alınan EbQ Ubeyd Ka-

Fa.ik Paşa 
Camii ve planı 

sım b. Sellam, İbn Kuteybe ve Hattabi'
nin Garibü'l-J:ıadiş'lerini göz önünde 
bulundurmuş, sistemi farklı olmakla be
raber İbn Kuteybe'nin eserinden büyük 
ölçüde faydalanmıştır (bk. İbn Kuteybe, 
naşirin mukaddimesi, ı. 80-88). 

el-Fd ,* ilk defa Haydarabad'da iki 
cilt olarak yayımlanmıştır ( 1324). Eseri 
muhtelif yazma nüshalarını dikkate ala
rak dört cilt halinde neşre hazırlayan (Ka
hire 1364/ 1945) Ali Muhammed ei-Bica
vi ile Muhammed Ebü'I-Fazl İbrahim 
garib kelimeleri metnin kenarında gös
termiş, eserdeki bazı kelimeleri dipnot
ta açıklamış ve kitapla ilgili çeşitli fih
ristler hazırlamışlardır. 
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Iii SELMAN BAŞARAN 

FAiK PAŞA CAMii 

Bugün Batı Yunanistan sınırları 
içinde bulunan Arta şehrinde 

XV. yüzyılda yapılmış 
bir Osmanlı camii. 

_j 

Batı Yunanistan'ın Epiros bölgesinde, 
Türk döneminde Narda olarak adlandı
rılan Arta'da Faik Paşa tarafından inşa 
ettirilmiştir. Aşıkpaşazade, ';0/. yüzyılın 
vezirlerinin adlarını ve yaptırdıkları ha
yır eserlerinin listesini verirken Faik Pa
şa'nın da bir vakıf yapma kararında ol
duğunu açıklar. Bazı metinlerde "niyet 
etti", bazılarında ise "niyettedir" şeklin
de yazıldığına göre Aşıkpaşazade'nin ta
rihini yazdığı sıralarda Faik Paşa'nın bu 
hayratını henüz inşa ettirmediği sonucu 
ortaya çıkar. Tevdrih-i Al-i Osman'ın 
esas metni 883'te ( 1478) İşkodra'nın fet
hiyle sona erdiğine göre eserin bu tarih
lerde yazıldığı kabul edilebilir. 

Fatih Sultan Mehmed döneminin önem
li, fakat o nisbette de az tanınan vezir
lerinden olan Faik Paşa' nın bu padişahın 
son yıllarında oldukça nüfuz kazandı-


