
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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FASlH AHMED DEDE 

Fasih 
Ahmed Dede 
divan ı nın 

ilk sayfas ı 

(Stileymaniye Ktp., 

Esad Efendi, 

nr. 2682) 

ha sonraki dönemlerde de sevilerek oku
nan Fasih Dede, Şeyhülislam Zekeriyya
zade Yahya Efendi, Naili, Neşati, Nedim-i 
Kadim gibi çağdaşı büyük şairler ara
sında anılmaya hak kazanmış zarif bir 
şahsiyettir. 

Eserleri. 1. Divan. Fasih Dede'nin yeni 
yazdığı şiirlerini de ilave etmek suretiy
le birkaç defa tertip ettiği divanı vefa
tından sonra pek çok defa istinsah edil
miştir. Bu bakımdan tesbit edilebilen 
otuz yedi nüshası arasında (mesela bk. 
iü Ktp ., 1Y, nr. 492, ı776, 29ı9; Süleyma
niye Ktp., Esad Efendi, nr. 2682 / ı, H alet 
Efendi, nr. 678; Millet K tp. , Ali Emi ri, Man
zum, nr. 326-330 ; Milli K tp , Fa h ri Bilge, 
nr. 550 / 1, 553 / 2) bazı farklar mevcut
tur. Eserin Mustafa Çıpan tarafından 

hazırlanan tenkitli metninde (bk. bibl.) 
altı kaside, 472 gazel, beş terkip, iki ter
ci, yedi mesnevi, yirmi bir kıta, yirmi iki 
nazım, 160 rubai, yedi tarih, bir muam
ma. seksen altı matla' ve altmış bir müf
red bulunmaktadır. 2. Divançe. Şairin 

Farsça şiirlerini ihtiva eden eserde beş 
kaside, otuz üç gazel. bir mesnevi, kırk 
rubai, üç tarih, bir muamma, on bir 
matla' ve on iki müfred vardır. On bir 
yazma nüshası bilinen eser (mesela bk. 
i ü Ktp ., FY, nr. 492, ı 776; Süleymaniye 
Ktp., Esad Efendi, nr. 3682 / ı ; TSMK, Ema
net Hazinesi, nr. 1629 ; Millet Ktp. , Ali Emi
ri, nr. 326. 328) şairin Farsça'ya vukufu
nu göstermesi bakımından önemlidir. 3. 
Münşeat. Fasih Dede Mecmuası adıyla 
da anılan ve onun inşa alanındaki kabi
liyetiyle seçme zevkini gösteren bu eser
de Türkçe ve Farsça bazı şiirler. tarihi 
hikayeler, fıkralar, tarihler, risaleler, hal 
tercümeleri ve çeşitli eserlerden örnek
ler bulunmaktadır. Münşeat'ın dört nüs
hası tesbit edilebilmiştir (Süleymaniye 
Ktp., Nafiz Paşa, nr. ı514/ 14, Esad Efen-
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di, nr. 330 ı ; TSMK, Reva n Köşkü , nr. 1978 ; 

Konya il Halk Ktp., Uzluk, nr. 7012). 4. Mü
nazara-i Gül ü Mül. Temsili bir eser olan 
ve dini, ahlaki, tasawufi düşüncelere yer 
verilen eserin on üç yazma nüshası ara
sında en iyileri istanbul Üniversitesi (1Y, 

nr. 492, ı776) ve Süleymaniye (Esad Efen
di , nr. 2682 / 3) kütüphanelerinde mev
cuttur. s. Münazara-i Ruz u Şeb. Yaz
ma nüshası bulunamayan bu tasawufi
temsili eser Muhammed Lebib tarafın
dan yayımlanmıştır (İstanbul ı 278). 6. 

Tenbakuname. Divan nüshalarının so
nunda veya Münşeat'ın içerisinde yer 
alanlar da dahil beş nüshası tesbit edi
len bu eserde tütün ve içki hakkında bil
gi verilmiştir. istanbul Üniversitesi (1Y, 

nr. 556 ı) ve Süleymaniye (Nafiz Paşa, nr. 
ı 5ı4 1 14) kütüphanelerindeki yazmaları 
mevcut nüshaların en iyileridir. 7. Ka- · 
lem Makalesi. Kalemin levh-i mahfüz
dan itibaren hükmünü icra ettiği husu
sunun işlendiği, Kalem suresinin ilk aye
tiyle başlayan eserin üçü Süleymaniye'
de olmak üzere (Reşid Efendi, nr. 855; 

Nafiz Paşa, nr. 15ı4/ 14 ; Esad Efendi, nr. 
2682 / ı) altı yazma nüshası bilinmekte
dir (iÜ Ktp., 1Y, nr. 556ı; Millet Ktp, Ali 
Emi ri, Manzum, nr. 328; Wien, Hofbibliot
hek, nr. 710) . 

Fasih Ahmed Dede'nin kaynaklarda 
adı geçen Hüsrev ü Şirin, Mahmud u 
Ayaz (H"ai u Ayaz) ve Behiştabcld adlı 
eserleri henüz bulunamamıştır. Onun 
Topkapı Sarayı Müzesi (Hazine, nr. ıı27 , 

ı968 ; Emanet Hazinesi, nr. ı 470). Süley
maniye (Esad Efendi, nr. 2682 / ı) ve Mil
let (Ali Emiri, nr. 328, 329, 377) kütüpha
nelerinde bulunan çeşitli mecmualarda 
da şiirleri vardır. 
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~ MusTAFA ÇıPAN 

L 

FASIH-i HAFi 
( ~!_,> ~ ) 

Ahmed b. Celaıidd\'n 
Muhammed b. Naslriddin Yahya 

(ö. 845 / 1441 [?]) 

Timurlular döneminde yaşayan 
devlet adamı ve tarihçi. _j 

777'de ( 1375) Herana doğdu. Hora
san'ın Hat şehrinden gelip Herat'ta dev
let hizmetine giren bir ailenin çocuğu
dur. Baı,ı kaynaklarda adına Fasih-i He
revi şeklinde rastlandığı gibi, Fasihud
din lakabının kısaltılmış biçimi olan Fa
sih adı yerine yanlış olarak Fasihi nisbe
sinin kullanıldığı da görülür. Bu son şe
kil onun Mücmel-i FaşiJ:ıi adlı eserinden 
doğmuş olmalıdır. 

Fasih-i Hafi'nin çocukluk ve gençlik 
yılları hakkında kaynaklarda bilgi yok
tur. Ancak tayin edildiği görevler ve Müc
mel- i Faşi]ıf'nin muhtevasından anlaşıl
dığına göre iyi bir öğrenim görmüştür. 
Timur'un ölümünden (807 1 ı 405) sonra 
veya bundan bir süre önce devlet hizme
tine girdi ve maliye bakanlığı niteliğin
de bir kurum olan divanda çalıştı. He
rat'ta Timur'un yerine geçen Şahruh Mir
za'nın Semerkant'taki hazinesini getirt
mek için görevlendirdiği üç kişiden biri 
de Fasih-i Hafi'dir. Fasih 818 ( 1415) yı

lına kadar Alaeddin Ali Turhan'ın emir
lerinden birinin yanında çalıştı; daha son
ra da Şahruh'un hizmetine girdi. 819'
da (1416) divanda kendisine tevcih gö
revi verildi. Ertesi yıl iki kişiyle birlikte 
tayin edildiği Divan-ı A'la görevinden 
821 'de ( 1418) uzaklaştırıldı. Üç yıl son
ra Kirman'daki mali işleri takip memur
luğuna getirildi. 827'de ( 1424) Kirman'
dan dönerek Badgis'te Şahruh'la görüş
tü. 828'de (1425) tayin edildiği Şehzade 
Baysungur'un mali işlerini yönetme gö
revini 836 ( 1432) yılına kadar sürdürdü. 
Muhtemelen devlet yönetimini eleştir

diğinden Şahruh'un hanımı Gevherşad 

tarafından hapsettirildi. Bir müddet son
ra serbest bırakılan Fasih-i Hafi 845'te 
( 1441) tekrar hapsediidiyse de kısa bir 
süre sonra serbest bırakıldı. Fasih'in bu 
tarihten sonraki hayatı hakkında bilgi 
yoktur. Olayları kronolojik sıraya göre 
yazdığı eserinde son olarak 845 tarihli 
vak'alardan söz ettiğine göre aynı yıl ve
ya bir müddet sonra ölmüş olmalıdır. 

Eserleri. Fasih-i Hafi şöhretini Müc
mel-i FaşiJıi adlı Farsça eserine borç
ludur. Uzun yıllar süren çalışmalar so-


