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ı iade edildi. 828'de (1425) gözleri görmez 
oldu ve 3 Şewal832 (6 Temmuz 1429) 
tarihinde vefat etti. 
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Mekke tarihi hakkındaki 
eserleriyle tanınan Maliki fakihi. 
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1 O Rebiülewel 775'te (30 Ağustos 1373) 
Mekke'de doğdu. Kendisinin bildirdiği

ne göre nesebi Ebü Talib'e varmaktadır. 
FasT nisbesi aslen Faslı olduğunu. Hase
nT nisbesi de nesebinin Hz. Ali'nin oğlu 
Hz. Hasan· a dayandığını göstermekte
dir. Annesi, Mekke başkadısı Ebü'I-Fazl 
Kemaleddin Muhammed b. Ahmed en
NüveyrT'nin kızıdır. Kur'an'ı ezberledik
ten sonra Mekke ve Medine'den başka 
defalarca gittiği Şam ve Kahire'de tah
silini sürdürdü. Ayrıca Yemen'de ve se
yahatleri sırasında uğradığı Gazze. Rem
le, Nablus ve İskenderiye'de bazı hoca
lardan ders aldı. Şehabeddin İbnü'n-Na
sih, NOreddin en-NüveyrT. Cemaleddin 
İbn ZahTre, Nüreddin ei-HeysemT. Zey
nüddin el-ln1kT ve Ebü Hüreyre b. Şern
seddin ez-ZehebT gibi tanınmış hocalar
dan hadis; Siraceddin ei-BulkTnT. İbnü'I
Mülakkın. Şemseddin ei-KalyObT, Şerif 
Abdurrahman b. Ebü'I-Hayr ei-FasT. Zey
nüddin Halef b. Ebü Bekir et-TahrTrT'
den fıkıh ve fıkıh usulü; ayrıca bazı ho
ca larından kendi eserlerini veya hoca
larının eserlerini. Burhaneddin İbn Fer
hOn 'dan da MatarT'nin Tô.ril]u 'l-Medi
ne'sini okudu. Bizzat kendisi. hadis din
lediği ve icazet aldığı hocalarının SOO ci
varında olduğunu söylemektedir (el· cik.· 
dü'ş·şemfn, 1, 340) 799 ( 1396) yılında 

Kahire'de İbn Haldün ile görüştü. Bu gö
rüşme onun tarih araştırmalarına ilgi 
duymasında etkili oldu. 

Takıyyüddin ei-FasT. Memlükler'den 
Sultan ei-Melikü'n-Nasır Ferec b. Berkuk 
tarafından 807 Şewalinde (N isan 1405) 
Mekke'de Maliki kadılığına getirildi. Bu 
vazife Mekke'de kendisinden önce kim
seye müstakil olarak verilmemişti. 813'
te ( 141 O) Bengal Sultanı Mansür Gıya
seddin Ebü'I-Muzaffer A'zamşah tara
fından Mekke'de yaptırılan ei-Medrese
tü 's- Sultaniyyetü 'l- Gıyasiyyetü ' l- Ben
caliyye'ye Maliki müderrisi olarak tayin 
edildi (8 14 / 14 11 ) AyrıcaMescid-i Ha
ram'da dört mezhebe göre fıkıh ders
leri verdi. 817 (1414) ve 819 (1416) yıl
larında kadılık görevinden iki defa azie
dilmişse de aynı yıllar içinde görevine 
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FasT çeşitli alimierin övgüsüne maz
har olmuştur. Makrizi el- cUküd'da, Mek
ke ve Medine'de iken sık sık görüştG
ğü FasT'nin Hicaz bölgesinde benzeri bu
lunmayan bir bilgi hazinesi olduğunu zik-
retmektedir. İbn Hacer ei-AskalanT Mı
sır, Şam . Yemen ve diğer memleketler
de hadis tahsil ederken FasT'nin kendi
siyle ders arkadaşlığı ettiğini, şer'T me
seleleri birlikte çözdüklerini; onun gibi 
bir alimin kaybına çok üzüldüğünü söy
lemektedir. İbn Hacer'in öğrencisi Şern
seddin es-Sehavf de FasT'nin büyük bir 
alim, fa ki h ve hafız; hadis, tarih, fıkıh 
ve usül-i fıkıhta söz sahibi; iyi huylu, 
din ve dünya işlerini iyi bilen bir kişi; de
ha sahibi ve tatlı dilli bir kimse olduğu
nu kaydeder. 

Eserleri. 1. Şiiô.,ü 'l- garô.m bi- al]bô.
ri'l- beledi'l- harô.m. Ezraki'nin Ahbô.ru 
Mekke ve ma cô.,e fihô. mine'l-dşô.r'ı 
ile FakihT'nin Tô.ril]u Mekke'sinden son
ra bu alanın en önemli eseri sayılmak
tadır. FasT, kırk bab üzerine tertip ettiği 
eserin önsözünde Ezraki'den sonra ge
len Mekkeli alimierin Ezraki'nin tarihi
ne benzer bir eser telif etme konusun
daki ihmallerine şaştığını söyledikten 
sonra Şifô., ü '1- garô.m 'ı yazarken bazı 
bilgileri kitabelerden, bazılarını sözüne 
güvenilir kişilerden. bazılarını bizzat şa
hit olduğu olaylardan. bazılarını da vak
tiyelerden elde ettiğini belirtmiştir. Eser 
Cahiliye devrinden IX. (XV.) yüzyılın baş
larına kadarki Mekke hakkında dini. kül
türel, siyasi, iktisadi ve içtimaT bilgiler 
vermektedir. Bu çerçevede Mekke'nin 
topografyası. Kabe'nin örtüsü, Kabe'ye 
hizmet edenler. buraya gönderilen he
diyeler. Mekke'deki medreseler. ribat
lar. sular ve kuyular, Hz. Peygamber dev
rinden müellifin zamanına kadar görev 
yapan Mekke valileri. şehrin uğradığı sel 
felaketleri ve salgın hastalıklar, Mekke'
nin isimleri, haremin sınırları ve Mes
cid-i Haram'ın iman, bölgedeki diğer 

mukaddes mekan ve makamlar, Kabe'
nin özellikleri, zemzem ile ilgili haber
ler. haccın menasiki. Cahiliye dönemin
de Kureyş kabilesi, Mekke'nin fethi. Ca
hiliye ve İslam devirlerinde Mekke çar
şıları gibi konular ele alınmaktadır. Biz
zat müellifi tarafından Tufı.ietü '1- kirô.m 
bi- al]bô.ri'l- beledi'l- harô.m, TaJı.şi'lü '1-
merô.m min tô.ri'l]i'l- beledi'l- Jı.arô.m, 

Hô.di ?evi'l-eihô.m ilô. tô.ril]i'l-beledi'l
Jı.arô.m ve ez-Zühurü 'J-mu~tetaie min 

tô.ril]i Mekkete'l-müşerreie adlarıyla 

dört defa ihtisar edilen Şiiô., ü '1- ga
rô.m 'ın bazı bölümleri 1859' da Leiden ·
de basılmış, bazı bölümleri de F. Wüs
tenfeld tarafından Leipzig'de yayımlan
mıştır (Die Chroniken der Stadt Mekka 

!serisi içindeL 1857-1861, ll, 55 vd.) Daha 
sonra Kahire'de ( 1956) ve Ömer Abdüs
selam TedmürT tarafından Beyrut'ta iki 
ci lt halinde neşredilmiştir ( 14051 1985) 
2. el- cİ~dü 'ş-şemin ii tô.ril]i'l-beledi'l-

. emin. Mekke'nin tarihi. valileri, burada 
yetişen veya buraya gelip yerleşen alim, 
fakih, şair. edip vb. şahsiyetler hakkın
da yazılmış en hacimli ansiklopedik eser
dir. Mü e !lif kitabına, Şiiô., ü '1- garô.m ve 
ez-Zühilrü'l-mu~tetaie min tô.ril]i Mek
kete'l-müşerreie adlı eserlerinden kı

salttığı bir girişle başlamaktadır. Bu kı

sımda Mekke'deki evlerin satılması ve 
kiralanmasıyla ilgili şer'T hükümler, Mek
ke'nin isimleri. Kabe ve müştemilatına 
dair bilgiler, haccın menasiki, hacılarla 

ilgili haberler ve siyere dair konular yer 
almaktadır. FasT siyerle ilgili bilgileri Ala
eddin Moğultay b. Kılıç el- Hanefi'nin es
Siretü 's- şugrô. 'sından almıştır. Girişten 
sonra müellif kitabına aldığı şahısların 

hal tercümelerini alfabetik sıraya göre 
kaydetmiş, ancak Muhammed ve Ah
med isimlerini öne almıştır. Bu arada 
kendi hal tercümesine de Muhammed 
adını taşıyan kişiler arasında 38. sırada 
geniş bir şekilde yer vermiştir (1 , 331-
363). Bizzat müellifi tarafından cUcô.
letü '1- ~ırô. li'r- rô.gıb ii tô.ril]i ümmi'l
kurô. adıyla kısaltılan el- cİ~dü 'ş-şemin'e 
FasT'nin öğrencilerinden Necmeddin İbn 
Fehd ed-Dürrü'l-kemin bi -?eyli'l- cİ~
di'ş-şemin ismiyle bir zeyil yazmıştır. 

Eser dört cilt halinde iki defa basılmış 
(Kahire 1289-1290; Mekke 1314). daha son
ra M. Fuad Seyyid tarafından sekiz cilt 
olarak yayımlanmıştır (Kahire 1378/ 1958-
1388 / 1969) Bu baskının ilk cildini Mu
hammed Hamid ei-FıkT. son cildini de 
Fuad Seyyid ' in vefatından sonra Mah
müd Muhammed et-Tanahi tah ki k et
miştir. 3. el-Muknt min ahbô.ri'l-mü
lilk ve'l-l]uleiô.; ve vülô.ti .Mekkete 'ş 
şüreiô.,. Eserin AbbasT halifelerinin so
nuna kadar olan birinci kısmını Francis
cus Erdman (Kazan 1822). tamamını ise 
Muhammed AltuncT ( Dımaşk 1406/ 1986) 
neşretmiştir. 4. er- Rıiô. ve '1-kabul ii 
ieiô., ili'l- Medine ve ziyareti 'r- Resul. 
el- cİ~dü'ş-şemin'in Mekke baskısının 
sayfa kenarında yayımlanmıştır ı 1314 ı 
S. Erba c un e Jı.adişen mütebô.yinetü '1-
isnô.d ve'l- mütiln. Nevevi'nin kırk ha
disini n tahrTci olup bir nüshası Süleyma-
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niye Kütüphanesi'ndedir (Şehid Ali Paşa, 
nr. 54 ı l 6. l:iô.hu Bugyeti ehli'l- besô. 'ir 
ii ?eyli'l- İşô.re. Zehebl'nin el- İşô.re adlı 
biyografik eserine Bugyetü ehli'l- be
şô. 'ir ii delô. 'ili'l- İşô.re adıyla yazdığı 
zeyle yine kendisi tarafından yapılan 

şerhtir. Eserin 210 yaprak halinde 904'
te ( 1498) istinsah edilen birinci cüzünün 
yazma nüshası Akhisar Zeynelzade Kü
tüphanesi'nde (nr 754) muhafaza edil
mektedir (Şeşen, ı . 387 vd). 7. ~eylü't
Ta~yid ii ruvô.ti 's -sünen ve'l-mesô.nid. 
İbn Nukta ' nın et- Ta~yid'inin zeyli olup 
Kemal Yusuf el-HGt tarafından tahkik 
edilerek iki cilt halinde yayımlanmıştır 
(Beyrut 1410/ 1990) 8. eş-Şüreiô.' (Dı
maşk 1406). 

Fasl'nin ilmi faaliyetleri arasında ihti
sar ve zeyil çalışmaları da büyük bir yer 
tutmaktadır. Onun Mekke tarihiyle ilgili 
ihtisarlarından başka Kemaleddin ed
Demirl'nin lfayô.tü '1- J:ıayevô.n 'ına, İbn 
Rafi'in İbn Neccar el-Bağdadl'nin Tô.ri
{ıu Bagdad'ına yaptığı zeyline ihtisar
ları da vardır. Zeyil çalışmaları arasın
da, Zehebf'nin Siyerü a c lô.mi 'n- nübe
la ' sına yazdığı İrşadü ?evi'l- eihôm ila 
tekmili Kitô.bi'l- A c lam zikredilebilir (Zi
ri klL ei·A c lam, VI, 228) 

Kaynaklarda Fasf'nin Şafii mezhebine 
güre ezkar, daavat ve menasik kitapla
rı yazdığı, ayrıca Cevahirü '1- uşı11 ii'l
J:ıadiş adlı bir eseri olduğu kaydedilmek
tedir (E/ 2 1İng ı. ll , 829). 
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FAS iD 

(bk. FESAD). 

FASiH AHMED DEDE 

(ö 1111 / 1699) 

Divan şairi ve hattat. 

_j 

_j 

Adı Ahmed, mahlası Fasih'tir. El yazı
sı ile tertip ettiği Türkçe divanının (Mil
let Ktp ., Ali EmTrT. Manzum, nr. 328) ba
şındaki Ali Emirf'nin, "Fasih Dede mer
humun hatt-ı destiyle şöyle görülmüş
tür" diyerek düştüğü not ile divanın di
ğer bir nüshasındaki kayda göre (Millet 
Ktp , Ali Emi ri, Manzum, nr. 326, vr. 73• ) 
künyesi Fasih Ahmed b. Mehmed b. Du
kakinzade Ahmed Bey b. Mehmed Pa
şa b. Ahmed Paşa şeklinde tesbit edil
mektedir. Nitekim Beliğ onun Dukakin
zade diye tanındığını (Nuhbetü 'l-asar, vr. 
71 •ı. MOstakimzade de ceddinin vaze
radan Dukakinzade olduğunu (Tuh{e, s. 
644) söyler. Bu durumda Ahmed Dede'
nin, Fatih Sultan Mehmed zamanında 
Arnavutluk'un fethedilmesiyle İslami
yet'i benimseyen ve daha sonra devlet 
adamı , alim ve şairler yetiştiren Duka
kinzade ailesine mensup olduğunu ka
bul etmek gerekmektedir. Ancak kendi 
eserlerinde, Safai ve Salim gibi devrin 
diğer şuara tezkireleriyle Mevlevi kay
naklarında bu konuda herhangi bir bil
gi yoktur. 

Fasih Dede XVII. yüzyılın ikinci çeyre
ğinin başlarında istanbul'da doğdu . Tah
siline dair bilgi bulunmamakla birlikte 
hakkındaki övgülü ifadelerden, Arapça 
ve Farsça'ya vukufundan. şiir ve inşada
ki ustalığıyla hat. resim ve minyatür sa
halarındaki maharetinden iyi bir tahsil 
gördüğü anlaşılmaktadır. Bir müddet 
Divan-ı Hümayun katipliği yaptı. Daha 
sonra Köprülüzade Fazı! Ahmed Paşa ' 

nın hazine katibi ve musahibi oldu. Onun 
himaye ve yardımlarını gördü. Bu göre
vi sırasında meşhur hattat Derviş Ali'
den sülüs ve nesih öğrenen Fasih hurde 
ta'lik hattını ilk yazan hattat olarak anıl
maktadır. 

Köprülüzade'nin hazine katipliğinden 
ayrıldıktan sonra muhtemelen 1670'li 
yılların başlarında Galata Mevlevihanesi 
Şeyhi Gavsi Dede 'ye intisap etti. Haya
tının bundan sonraki yıllarını hat dersi 
vermek ve divanını yazmakla geçirmiş
tir. Eserlerinin hemen hepsini ömrünün 
son otuz yıla yakın kısmını geçirdiği bu 

Fasih 
Ahmed 

Dede'nin 
Galata 

Mevlevihanesi 
haziresindeki 
mezar tası-

Tünel/ 
istanbul 

FASIH AHMED DEDE 

mevlevihanede kaleme alan Fasih De
de 'nin melamet neşvesi, hakkında de
dikodu mahiyetinde bazı menkıbelerin 

oluşmasına yol açmıştır. 

Fasih Ahmed Dede vefatından önce 
dostlarını ziyaret etti ve dervişlerle tek 
tek helalleşti. Naaşını vasiyeti üzerine 
Şabaniyye tarikatının NasOhiyye kolu
nun piri Mehmed Nasühi Üsküdari yı
kadı. Cenazesinde büyük bir. kalabalık 
hazır bulundu ve Galata Mevlevihanesi'
nin hamOşanma defnedildi. Vefatı için 
Nihadi ve Şehdi gibi şairler tarafından 
mersiye ve tarihler yazılmıştır. Kabrin
de, Şahin Giray ' ın , "Göçtü baki mülkü
ne derviş Fasih-i Mevlevf" mısraını ihti
va eden tarih kıtasının yazılı olduğu baş 
taşı bulunmaktadır. Fasih Dede'nin kab
rinin yanına sonradan Esrar Dede def
nedilmiştir. Daha sonraki yıllarda her 
iki kabir bir ihata duvarıyla çevrilerek 
üzerine 27 Receb 1330'da (12 Temmuz 
1912) tamir edildiklerini belirten bir ki
tabe konmuştur. 

Dili mahlasının ifade ettiği şekilde fev
kalade güzel kullanan. vezne hakim olan 
Fasih Dede pürüzsüz söyleyişi. orijinal 
mazmun ve benzetme unsurları ile ken
dine has bir üslüp ortaya koymuştur. 

Özellikle çoğu rindane ve aşıkane olan 
gazellerinde büyük bir başarı göstermiş. 

şiirlerinde hat. resim ve mOsiki unsur
larına yer vermiş, deyim ve atasözlerini 
ustalıkla kullanmıştır. Dokunaklı mersi
yeleri çok beğenilerek belirli günlerde 
mersiyehanlar tarafından okunmuştur. 
Başta Necati ve FuzOli olmak üzere otuz 
beş şairin 100'den fazla gazelini büyük 
bir başarıyla tanzir eden Fasih Dede·nin 
bazı gazelleri bestelenmiştir. 

Fasih Dede. Şinasi ve Fasihi gibi divan 
sahibi iki şair yetiştirmiş, Nedim, Esrar 
Dede ve Şeyh Galib başta olmak üzere 
pek çok şairi de etkilemiştir. Şiirleri da-
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