
FE HIM- i KADIM 

nin genel olarak benimsediği bir tutum 
veya sebk-i Hindf'ye has bir özellik de
ğil mizacının ve kendi hayatının şiire ak
setmesi şeklinde görülmektedir. Ayrıca 
şiirlerinde esas olarak kendi iç dünyası
nı anlatan şair düşünce yerine muhay
yileyi, dış dünyadan çok insanın heyecan 
ve kederlerini esas temalar tarzında be
nimseyen sebk-i Hindf'nin de divan şi

irindeki ilk büyük temsilcilerindendiL Bu 
üsiObun bir başka özelliği olan söz sa
natlarının yerine mana sanatlarını ter
cih etme yolunu benimseyen Fehim şi

irinde fazla sözden kaçınıp kısa ve dol
gun söyleyişi tercih etmiş, aynı zaman
da kafiye ve rediflerde de yenilikler or
taya koymuştur. 

İran şairi Örfi' nin tesirinde kalarak 
yetişen ve erken vefat ettiği için tanın
mış şairler gibi kabiliyetini tam olarak 
geliştirme fırsatı bulamayan Fehim'in 
Naili. Neşati. Vecdi, Tıfli. Fasih. SürOri. 
Nabi, Cevri, Nahifi, Şeyh Galib, Nevres-i 
Kadim, Enderunlu Vasıf. Namık Kemal 
ve bütün Encümen-i Şuara şairlerini içi
ne alan oldukça geniş bir etki alanı var
dır. Özellikle "rOz u şeb" redifli na'tı. baş
ta Neşati olmak üzere divan şiirinin en 
büyük na't şairi Nazim. Şeyh Galib ve İz
zet Molla tarafından tanzir edilmiş, an
cak hiçbiri ne teknik açıdan ne de hayal 
ve mana zenginliği bakımından örneği
ne yaklaşabilmiştir. 

Eserleri. 1. Divan. Fazla hacimli olma
yan eserde on yedi kaside, biri terciibend, 
üçü terkibibend, biri tazmin olmak üze
re beş musammat. on altı kıta, 293 ga
zel, elli altı rubai ile Farsça üç gazel, iki 
kıta ve üç rubai vardır. İlk şiiri olan "rOz 
u şeb" redifli elli iki beyitlik na'tı sözün 
ilk kısmında "mihr ü meh" kelimelerini, 
son kısmında da "rOz u şeb" redifini ih-
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tiva eden ve Mehmed Çavuşoğlu'nun "çar 
ender çar" diye adlandırdığı bir teknikle 
yazılmıştır. Elli altıncı rubaisi, Türk ede
biyatında müstezad rubainin nadir ör
neklerinden biridir. Divanın İstanbul kü
tüphanelerinde otuzdan fazla nüshası 

bulunmaktadır (mesela b k. i ü K tp , TY, 
nr. 1456, 2932, 3765/5, 5530; Millet Ktp., 
Ali Emiri, Manzum, nr. 354; Süleymani
ye Ktp., Esad Efendi, nr. 2679, Nafiz Paşa, 
nr. 1924 ; Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin 
Efendi, nr. 2673 / 3) İlk olarak Sadettin 
Nüzhet Ergun tarafından neşredilen di
van üzerinde (İstanbul 1934) Tahir Üzgör 
doktora çalışması yapmıştır. Fehim ·in 
hayatı ve şahsiyetinin ele alındığı bir in
celemeyle birlikte divanın tenkitli metnini 
ortaya koyan Üzgör, şiirleri de günümüz 
Türkçe'siyle nesre çevirmiştir (Ankara 
1991). z. Şehrengiz. Fehim'in, mesnevi kı
sımları aruzun "feilatün mefailün feilün" 
kalıbıyla yazılan Şehrengiz'i istanbul Üni
versitesi Kütüphanesi' nde bir yazma 
içinde yer almaktadır (TY, nr. 2932, vr. 
60•-64h). Başta dört rubai, 116 mesne
vi beyti, ardından başka bir rubai; son
da kendisi dahil olmak üzere çeşitli ki
şiler hakkında yazdığı genellikle beşer 
mesnevi beytinden ibaret yirmi parça
dan meydana gelen 1 04 beyit, beş be
yitlik bir gazel, mesnevi tarzında on se
kiz beyitlik bir hatime, beş beyitlik bir 
kıta, beş beyitlik bir gazel, ayrıca yedi 
beyitlik bir başka gazel olmak üzere ter
tip edilmiştir. Divanında Nedim'i müjde
leyen bir çapkınlık sınırında kalan Fe
him bu eserinde müstehcenliğin baya
ğılığına iyice düşmüş görünmektedir. 3. 
Bahr-ı Tavil. Pehim'in, doksan yedi "fei
latün" tefilesinden meydana gelen ilk 
bölümden sonra sırasıyla Arap, Arnavut, 
Ermeni, Rum. Yahudi, Tatar, Acem, Kürt, 
Türk ve kendi ağzından olmak üzere el-
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lişer tefileye yakın on bölümden ibaret 
bu eseri de Şehrengiz'inin bulunduğu 
yazma içindedir (vr. 65•-66b). Eser onun 
bir devamı gibi olup hemen hemen aynı 
derecede müstehcendir. 4. Tercüme-i 
Letaif-i Kümmelin. Eski büyüklerin söy
lediği, saçma gibi görünen, fakat ibret 
verici mahiyette olan seksenden fazla 
latifenin bulunduğu eser dini- tasawufi 
nitelikteki latifelerle başlamakta. arada 
müstehcen latifelere ve Nasreddin Ho
ca tıkralarına da yer verilmektedir. Bu 
eser de aynı yazmanın içindedir (vr. 66b-
73•). s. Dun1b-ı Emsal-i Türki. Yine ay
nı yerde bulunan eser (vr. 73 b-79•) ata
sözlerini alfabetik sırayla vermekte ve 
yer yer müstehcenliğe kaçmaktadır. 
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Iii TAHiR ÜZGÖR 

FEHMİ 

(.ri) 

(1860- 1915) 

Osmanlı hattatı. _j 

istanbul'da doğdu . Asıl adı Mehmed 
Pehmi'dir. İlk tahsiline, babası Afyonka
rahisarlı İbrahim Hilmi Efendi'nin mual
lim olarak görevli bulunduğu Aksaray Va-



lide Rüşdiyesi'nde başladı. Hıfzını tamam
ladıktan sonra Kur'an ilimlerini Kasap
zade Mehmed ve ll. Abdülhamid'in ba
şimamı Hafız Raşid efendilerden öğren

di. Sülüs -nesih ve idizet yazılarını dev
rin tanınmış hat üstadı Şevki Efendi'den 
meşkedip icazet aldı ve hocasının en ön
de gelen talebelerinden oldu. İbnülemin 
Mahmud Kemal, Fehmfnin hocasının adı

nı yanlışlıkla Şefik Bey otarak kaydeder. 
Fehmi, Abdülhamid'in büyük kızı Zekiye 
Sultan'ın ramazan imamlığını yaptığı gi
bi Bab - ı Meşmat Tashm-i Mesahif He-_ 
yeti azalığına da tayin edildi. Evi, eşya
sı, yazıları, Aksaray'daki fırın ve bakkal 
dükkanı yanınca maddi sıkıntı içine dü
şen Fehmi, Beyazıt'taki Kağıtçılar Çarşı
sı'nda hattatlık yaparak hayatını kazan
maya çalıştı. 20 Reblülewel 1333'te (5 
Şubat 1915) mesane kanserinden öldü 
ve Maçka Kabristanı'na defnedildi. 

Aynı zamanda ressam olduğu için is
tifli, özellikle müsenna yazılarda çok ba
şarılı olan Fehmi hat sanatındaki değeri 
nisbetinde tanınmamıştır. Gubari deni
len çok ince yazıları tezylni motif gibi 
kullanarak yazdığı büyük boydaki hilye-i 
şerif levhaları büyük emek mahsulü olup 
kendisinden ne önce ne de sonra yazı

labilmiştir. Böyle bir hilyesi Topkapı Sa
rayı Müzesi Kütüphanesi'ndedir (Güzel 
Yazılar, nr. 1312). Cell- sülüs yazılarında 
Hacı Nazif Bey üstübunu benimseyen Feh
mi aynı zamanda "İstanbul ağzı" Kur'an 
tilavetinde de üstat bir hafız olarak ta
nınmıştır. 
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FEHMİ EFENDi, Cerrah 

(ö. 1935) 

Zakirbaşı ve bestekar. 
_j 

Bugün Bulgaristan sınırları içinde ka-
lan İslimye'de (Siiven) doğdu. 1293 (1876) 
Osmanlı - Rus harbi esnasında muhacir 
kafileleri arasında istanbul'a geldi. Bir 
müddet ziraatta meşgul oldu ve bu ara-
da cerrahlık ve bazı ilaç tatbiklerini öğ-
renip ücretsiz olarak hekimlik yaptı. Bu-
nun dışında öğrenimi ve yetişmesi hak-
kında bilgi bulunmamaktadır. Sünbüliy-
ye tarikatına intisap eden ve Fatih Altı-
mermer'deki Hekimoğlu Ali Paşa Camii 
müezzinliği görevinde de bulunan Feh-
mi Efendi bilhassa sesinin güzelliği ve 

zikri idare etmedeki ustalığıyla dikkati 
çekti. Bazı tekketerde zakirlik yaptıktan 
sonra Silivrikapı'daki Seyyid Nizarn Der
gahı zakirbaşılığına getirildi. 25 Ocak 
1935 tarihinde vefat etti ve dergahın 
karşısındaki mezarlıkta Hacı Nafiz Bey'in 
kabrinin yanına defnedildi. Vefatıyla il
gili olarak Mehmet Suphi Ezgi'nin ver
diği 1938 tarihi yanlıştır. 

Devrinde mahfuzatının çokluğu ve ba
şarılı musiki hacatığı ile tanınan Fehmi 
Efendi asıl haklı şöhretini zakirbaşılıkla 
yapmış, ayrıca bestelediği dini ve din dı
şı eserlerle de zamanın müsikişinasları 
arasında yer almıştır. Bu sahada bilhas
sa Durakçı Hacı Nafiz Bey'den faydalan
dığı bilinmektedir. Ondan SOO kadar ila
hi ve birçok duraktan başka Nayl Osman 
Dede'nin mi'raciyyesini de meşkettiği 

söylenir. 

Suphi Ezgi neşrettiği durakların ta
mamına yakın kısmını, hocalık konusun
daki gayret ve titizliği müsiki çevrele
rince daima takdirle karşıtanan Fehmi 
Efendi'den aldığını ifade eder. Yetiştir
diği talebeler arasında Abdülkadir Töre, 
Zeki Çağlarman ve zakirbaşı Ali Gerçek 
gibi müsikişinaslar bilhassa zikredilme
lidir. Fehmi Efendi'nin müsiki eserlerin
den beste, semai, şarkı. durak ve ilahi 
formlarındaki toplam on sekiz adedinin 
listesini Yılmaz Öztuna kaydetmektedir 
(BTMA, I, 287). 
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ı 
FEHMİ ETHEM KARATAY 

1 

L 
(bk. KARATAY, Fehmi Ethem). 

_j 

ı 
FEHMİ el-MÜDERRİS 

1 

L 
(bk. BACiDAlll MEHMED FEHMI). 

_j 

ı 
FEHMİ PAŞA, Hasan 

1 

L 
(bk. HASAN FEHMİ PAŞA). 

_j 

L 

FEHRESE 

FEHRESE 
( :t... ,;t<JI ) 

Aıimlerin, hocalan ile onlardan 
okudukları kitapların adını 

alfabetik olarak kaydettikleri 
eserlerin ortak adı. 

_j 

Farsça· dan Arapça 'ya geçen fehrese 
kelimesi fihrist şeklinde de kullanılmak

la beraber Arapça'ya uygun olan biçimi 
fihris'tir (çoğulu fehiiris). Fehrese, "ta
nınmış bir alimin hocaları ile onlardan 
okuduğu kitapların adlarını yazdığı eser" 
anlamında daha çok Kuzey Afrika'da ve 
Endülüs'te kullanılmıştır. Bu ülkelerde 
fehrese karşılığı olarak Farsça bernamec 
ile (çoğulu beramic) Arapça mu'cem (ço
ğulu meacim) kelimelerinin kullanıldığı 

da görülmektedir. Doğu İslam dünya
sında ise bu kitap türü sebet, meşyeha 
(meşma) ve mu'cem terimleriyle karşı
lanmıştır. Endülüs'te bu nevi eserleri en 
çok muhaddisler veya hadis yönü ağır 
basan alimlerle fakihler ve dilciler kale
me almışlardır. Fehrese müellifleri, han
gi hocalardan kimin hangi kitaplarını ne
rede ve ne zaman okuduklarını kıraat 
silsitesiyle birlikte zikretmişlerdir. 

ilimiere göre tertip edilen fehreselere 
genellikle Kur'an ilimleriyle başlanmak
ta, daha sonra hadis ilimleri. siyer. en
sab, fıkıh, usül-i fıkıh, kelam, lugat. gra
mer, edebiyat ve şiire dair kitaplar sıra

lanmaktadır. Bu türün en ünlü eserle
rinden biri olan İbn Hayr ei-İşbTII'nin (ö. 

575 / ı ı 79) Fehrese'si (bk. bibl. ) incelen
diğinde onun Kur'an ilimlerine dair 131, 
hadis ilimlerine dair 291, diğer ilimler
de de 330 kitabı okuduğu aniaşılmak
ta ve bu eserleri hocalarından hangi ta
hammül* yoluyla aldığı görülmektedir. 

Hocaların adiarına göre düzenlenen 
fehreselerde her hocadan okunan ki
tapları bir arada görme imkanı bulun
makla beraber aynı kitabın çeşitli hoca
lardan okunınası halinde tekrar kaçınıl
maz olmaktadır. Bunların bir kısmında 
alfabetik tertip, bir kısmında ise ilk ho
cadan son hacaya doğru sıralama veya 
daha başka yollar tercih edilmiştir. İbn 
Atıyye ei-Endelüsl'nin (ö . 54 ı 1 1147 I?Jl 
Fihris'i ile (bk. bibl. ) Ebü'I-Hasan Ali b. 
Muhammed er-Ruaynl'nin Bernamec'i 
(bk. bibl. ) bu türün belli başlı kitaplarıdır. 

İki metodu birleştirmek suretiyle ya
zılan eserlerde önce hocaların biyogra
filerine yer verilmekte, ardından da oku
nan kitaplar zikredilmektedir. Genelde 
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