
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-



ğı ve kendisine Ramazan 883'te (Ara lık 

1478) geniş haslar verildiği bilinmekte
dir. Serez'de dalyanları , Selanik'te mülk 
ve haslarından başka Selanik çevresin
de köyleri olan Faik Paşa ' nın buralardan 
elde edilecek gelirleri Narda 'daki ima
retine vakfettiği tapu defterindeki (nr. 
167. s. 53) bir kayıttan öğrenilmektedir. 

898'de (1492-93) düzenlenen ve 907'de 
( 1501-1502) bir zeyil eklenerek gelişti
rilen vakfiyesinin sOretinde Selanik, Nar
da, Karlı ili, Yenice-i Vardar'daki evkafı 

nın Narda'daki imarete bağlandığı açık
lanmıştır (VGMA, TD, nr. 623) . Bu vakfi
yede adı "Emfrü 'l-ümera fi ' l-alem el
meşhur bi 'l- Faik min beni adem" ola
rak geçer. Faik Paşa'nın Kefalonya Ka
lesi'nde bir cami ile bir muallimhaneden 
başka Narda 'da cami, medrese, darüt
ta 'lim vb. vakıfları olduğu bildirilir. Yu
nanistan ' ın batı kıyısında olan Kefalon
ya adası 1479- 1500 yılları arasında çok 
kısa bir süre Türk idaresinde kalmış ve 
arkasından Venedikliler'in eline geçmiş
ti. Faik Paşa ' nın Narda ve çevresinde ha
yır eserleri bıraktığına göre aslen aralı 

olduğu da tahmin edilebilir. Nitekim tür
besi de bu caminin yanındadır. 

Evliya Çelebi XVII. yüzyılda Narda'yı 

ziyaret etmiş, şehirdeki kale ile bunun 
içinde altı cami, mescidler, medreseler 
ve sıbyan mekteplerinin varlığından bah
setmiştir. Buradaki Faik Paşa Camii'nin 
şehrin dışında, Karye-i İmaret denilen 
kırk evlik bir müslüman köyünde oldu
ğunu bildirir. Bağlık ve bahçelik bir me
sire yerinin ortasında yer alan caminin 
yanında imaret. han ve medrese gibi ek 
binalar da bulunmaktadır. Ayrıca Bal
kan folklorunda önemli yeri olan bura
da mevcut 142 m. uzunluğundaki muh
teşem köprü de Faik Paşa tarafından 
yeniden yaptırılmıştı. 

Arta, Türk- Rus savaşının arkasından 
1878'de imzalanan Berlin Antiaşması ' 

nın 24. maddesiyle Yunanistan'a bırakı
lan topraklar içinde kalmıştır. Teselya·
nın iki önemli şehri Volos ve Larissa ile 
birlikte Narda uzun tartışma ve pazar
lıklardan sonra, buralardaki müslüman 
halkın ibadet hürriyeti ve mal güvenli
ğinin teminata bağlandığı ileri sürüle
rek Yunanlılar' a bağışlanmış , 6 Temmuz 
1881 'de resmen boşaltılarak Yunan hü
kümetine teslim edilmiştir. Ancak çok 
defa olduğu gibi şehrin tesliminden son
ra hızlı bir tahrip başlayarak buradaki 
Türk eserlerinin imhasına gi rişilmiştir. 

1 953'te çok harap durumda olmakla be-

raber imaretten bozma Merati adını ta
şıyan köyün sağ tarafındaki ağaçlar ara
sında duran Faik Paşa Camii'nin fotoğ
rafları bu maddenin yazarı ta rafından 

elde edilmişti. Son cemaat yerinin tama
men yıkılmış olduğu bilinen caminin ve 
diğer yapıların bugünkü durumu ise öğ
ren ilememiştir. Ayrıca sadece caminin 
restore edilmiş olduğuna dair bazı söz
lü rivayetler varsa da doğruluk derecesi 
bilinmemektedir. 

Faik Paşa Camii kare planlı tek kub
beli bir yapıdır. Dışarıdan her bir kenan 
11.70 m. ölçüsündedir. Erken dönem 
Osmanlı yapılarında sık rastlanan mun
tazam kesme taş ve tuğla karma tekni
ğinde itinalı bir işçilikle inşa edilmiştir. 
XIV-XV. yüzyıl yapılarında görüldüğü gi
bi taşların arasına dikine konulmuş tuğ
la tekniğiyle de dikkati çeker. Giriş cep
hesinde kemerleri dört sütuna dayanan 
üstü kubbelerle örtülü üç bölümlü bir 
son cemaat yeri vardı. Geç bir dönemde 
(muhtemelen XIX. yüzyıl ) bu son cemaat 
yerinin üzeri, saçakları ince ahşap direk
Iere dayanan geniş ve kiremit örtülü bir 
sakıfla kapatılmıştı. Mermer söveli ka
pının üstünde beyaz bi r levha varsa da 
bunun üstüne bir kitabe işlenmemişti r. 

Kubbe de Rumeli camilerinde görüldü
ğü gibi poligon biçimli çifte kasnaklıdır. 
Her cephede altlı üstlü ikişer pencere 
açılmış , ayrıca sekizgen biçimli alt kas
nağın dört cephesinde de birer pence
renin içeriyi aydınlatması sağlanmıştır. 
Sağ köşesinde yükselen minare ise ta
mamen tuğladan yapılmıştı. 

Elde edilen son fotoğraflarından an
laşıldığına göre en dışarıdaki saçak or
tadan kaybolduğu gibi caminin son ce
maat yeri sütunları. kemerleri ve kubbe
leriyle hiçbir iz kalmayacak şekilde yok 
olmuştur. Caminin çevresinde olması ge
reken han, medrese gibi binalara dair 
bir bilgi elde edilememiştir. Caminin ya
kınında olan türbenin Faik Paşa 'ya ait 
olduğu bilinmektedir. Orlandos burada
ki mezar taşında 905 (1499- 1500) yılı

nın okunduğunu haber verir. 

Faik Paşa Camii, XV. yüzyıl Osmanlı 

dönemi Türk mimarisinin klasik üsiO
bunun temsilcisi olan güzel bir eserdir. 
Aşıkpaşazade' deki kayıt ve arşivdeki vak
fiye sOreti bunun XV. yüzyıl sonlarında 
bir külliyenin merkezi olarak yapıldığı

nı açıkça göstermektedir. Bu unutul
muş ve harabiyete terkedilmiş Türk ese
ri bir tarih yadigarı olarak ilgi beklemek
tedir. 

FAiK REŞAD 
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M SEMA vi Ev icE 

ı 
FAiK PAŞA KÖPRÜSÜ 

ı 

L 
(bk. ARTA KÖPRÜSÜ). 

_j 

ı 
FAİKREŞAD 

ı 

(1851 ·1914 ) 

Edebiyat tarihi 
ve hal tercümeleri sahasındaki 

çalışmaları ile tanınan yazar, şair , 

L 
eğitimci, gazeteci ve hattat. 

_j 

1 Zilhicce 1267'de (26 Eylül 185 1) İstan
bul'da doğdu . Alay emini İ zmirli Hacı Ta
hir Efendi 'nin oğludur. Asıl adı Ahmed 
Reşad ise de devrin kalemlerindeki adet 
dolayısıyla kendisine verilen Faik mahlası 
ile birlikte tanınmıştır. Anne tarafından 
büyük babası olan Divan-ı Hümayun ha
ceganlarından İhya Efendi'ye mensubiye
tini belirtmek üzere yazı ve eserlerinin 
çoğunda ismini uzun süre "İhya Efendi 
Haffdi Reşad " şeklinde yazmıştır. 

Tahsiline Sultanahmet'teki sıbyan mek
tebinde başladı , daha sonra Divanyolu'n
da Mekteb-i irfaniyye Rüşdiyesi ' ne kay
dedildi. Suranın kapanması üzerine dört 
sene Bezmialem Valide Sultan Rüşdiye
si'ne devam etti; fakat orayı bitirmeden, 
o çağda hatırlı aile çocuklarının küçük 
yaşta kabul edildiği Bab-ı Seraskeri Mu
hasebe Kalemi ' ne stajyer olarak a lınd ı . 

Faik Resad 
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