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Rüşdiyesi'nde başladı. Hıfzını

tamamsonra Kur'an ilimlerini Kasapzade Mehmed ve ll. Abdülhamid'in başimamı Hafız Raşid efendilerden öğren 
di. Sülüs - nesih ve idizet yazılarını devrin tanınmış hat üstadı Şevki Efendi'den
meşkedip icazet aldı ve hocasının en önde 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 gibi 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 düşen Fehmi, Beyazıt'taki Kağıtçılar Çarşı
sı'nda hattatlık yaparak hayatını kazanmaya çalıştı. 20 Reblülewel 1333'te (5
Ş ub at 1915) mesane kanserinden öldü
ve Maçka Kabristanı'na defnedildi.
ladıktan

Aynı zamanda ressam olduğu için istifli, özellikle müsenna yazılarda çok başarılı olan Fehmi hat sanatındaki değeri
nisbetinde tanınmamıştır. Gubari denilen 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 Sarayı Müzesi Kütüphanesi'ndedir (Güzel
Yazılar, nr. 1312). Cell- sülüs yazılarında
Hacı Nazif Bey üstübunu benimseyen Fehmi aynı zamanda "İstanbul ağzı" Kur'an
tilavetinde de üstat bir hafız olarak tanınmıştır.
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zikri idare etmedeki ustalığıyla dikkati
çekti. Bazı tekketerde zakirlik yaptıktan
sonra Silivrikapı'daki Seyyid Nizarn Dergahı zakirbaşılığına getirildi. 25 Ocak
1935 tarihinde vefat etti ve dergahın
karşısındaki mezarlıkta Hacı Nafiz Bey'in
kabrinin yanına defnedildi. Vefatıyla ilgili olarak Mehmet Suphi Ezgi'nin verdiği 1938 tarihi yanlıştır.
Devrinde mahfuzatının çokluğu ve başarılı 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 bilhassa Durakçı Hacı Nafiz Bey'den faydalandığı bilinmektedir. Ondan SOO kadar ilahi ve birçok duraktan başka Nayl Osman
Dede'nin mi'raciyyesini de meşkettiği
söylenir.
Suphi Ezgi neşrettiği durakların tamamına yakın kısmını, hocalık konusundaki gayret ve titizliği müsiki çevrelerince daima takdirle karşıtanan Fehmi
Efendi'den aldığını ifade eder. Yetiştir
diği talebeler arasında Abdülkadir Töre,
Zeki Çağlarman ve zakirbaşı Ali Gerçek
gibi müsikişinaslar bilhassa zikredilmelidir. Fehmi Efendi'nin müsiki eserlerinden beste, semai, şarkı. durak ve ilahi
formlarındaki toplam on sekiz adedinin
listesini Yılmaz Öztuna kaydetmektedir
(BTMA, I, 287).
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FEHMİ EFENDi, Cerrah
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Türk Din Musikisi Sözlü

nın Ezgileyicileri", AÜ İltihiyat Fakültesi İs
Itim İlimleri Enstitüsü Dergisi, sy. 3, Ankara
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Bugün Bulgaristan sınırları içinde kalan İslimye'de (Siiven) doğdu. 1293 (1876)
Osmanlı - Rus harbi esnasında muhacir
kafileleri arasında istanbul'a geldi. Bir
müddet ziraatta meşgul oldu ve bu arada cerrahlık ve bazı ilaç tatbiklerini öğrenip ücretsiz olarak hekimlik yaptı. Bunun dışında öğrenimi ve yetişmesi hakkında bilgi bulunmamaktadır. Sünbüliyye tarikatına intisap eden ve Fatih Altımermer'deki Hekimoğlu Ali Paşa Camii
müezzinliği görevinde de bulunan Fehmi Efendi bilhassa sesinin güzelliği ve
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FEHMİ ETHEM KARATAY
(bk. KARATAY, Fehmi Ethem).
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FEHMİ el-MÜDERRİS
(bk. BACiDAlll MEHMED FEHMI).
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FEHMİ PAŞA, Hasan
(bk. HASAN FEHMİ PAŞA).
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Aıimlerin, hocalan ile onlardan
okudukları kitapların adını

alfabetik olarak kaydettikleri
eserlerin ortak adı.

L
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Farsça· dan Arapça 'ya geçen fehrese
kelimesi fihrist şeklinde de kullanılmak
la beraber Arapça'ya uygun olan biçimi
fihris'tir (çoğulu fehiiris). Fehrese, "tanınmış 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 (çoğu l u meacim) kelimelerinin kullanıldığı
da görülmektedir. Doğu İslam dünyasında 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 kaleme almışlardır. Fehrese müellifleri, hangi hocalardan kimin hangi kitaplarını nerede ve ne zaman okuduklarını kıraat
silsitesiyle birlikte zikretmişlerdir.
ilimiere göre tertip edilen fehreselere
genellikle Kur'an ilimleriyle başlanmak
ta, daha sonra hadis ilimleri. siyer. ensab, fıkıh, usül-i fıkıh, kelam, lugat. gramer, edebiyat ve şiire dair kitaplar sıra 
lanmaktadır. Bu türün en ünlü eserlerinden biri olan İbn Hayr ei-İşbTII'nin (ö.
575 / ı ı 79) Fehrese'si (bk. bibl.) incelendiğinde onun Kur'an ilimlerine dair 131,
hadis ilimlerine dair 291, diğer ilimlerde de 330 kitabı okuduğu aniaşılmak
ta ve bu eserleri hocalarından hangi tahammül* yoluyla aldığı görülmektedir.
Hocaların adiarına göre düzenlenen
fehreselerde her hocadan okunan kitapları bir arada görme imkanı bulunmakla beraber aynı kitabın çeşitli hocalardan okunınası halinde tekrar kaçınıl
maz olmaktadır. Bunların bir kısmında
alfabetik tertip, bir kısmında ise ilk hocadan 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 yazılan

eserlerde önce hocaların biyografilerine yer verilmekte, ardından da okunan kitaplar zikredilmektedir. Genelde
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ibn Hacer ei-Askala ni'nin el·Mu'cemü'l · mü{ehres adlı eserinin müellif hattı nüshas ı nın ilk iki sayfası (Mmod Mollo Ktp., nr. 6091

konularına göre sıralanan kitaplar kaydedilirken ali isnadla alınan rivayetler
bilhassa belirtilmekte, aynı kitap birden
çok hocadan okunmuşsa bun l arın isimlerine de yer verilmektedir. EbO Abdullah
Muhammed b. Cabir el-Vadiaşi'nin {ö
749 1 1348) Berndmec'i {b k. bi bl.) bu
türün en tanınmış örneklerinden biridir.
İbn Hacer el-Askalani, hocalarından okuduğu ilimiere göre el-Muccemü'l-müiehres {Murad Molla Ktp ., nr. 609, müellif
hattıyla 218 varak). 730 hocasının adiarına göre de önce Muhammedler'den
başlamak üzere el-Mecmacu'l-mü'esse!!i adlı eserlerini kaleme almıştır. Bu
kıymetli çalışmalar Yusuf Abdurrahman
ei-Mar'aşli'nin titiz neşriyle ve el-Mecma cu'l-mü, esses li'l-Mu ccemi'l-müiehres adıyla üç cilt halinde yayımlanmış
tır {Beyrut 1413-1415 / 1992-1994) İlk bakışta fehrese gibi görünmekle beraber
şiir, hikaye, fıkra, dua gibi çeşitli unsurları toplaması sebebiyle fehrese olmaktan çıkan çalışmalar da vardır.
Bazı alimierin tahsil için yaptıkları seyahatler esnasında karşılaştıkları hocalarla onlardan okudukları kitaplardan
veya görüştükleri edip ve şairlerle onların meclislerinde yapılan sohbetlerden
bahseden "rihle"lere "er-rahalatü'l-fehresiyye" adı verilmektedir. İbn Rüşeyd'in
{ö 721 / 1321) Mil'ü'l- caybe bimd cüm/a bi- tuli'l- gaybe fi'l- vicheti 'l- vecihe ile'l-lfaremeyn Mekke ve Taybe'si ile {nşr Muhammed Habfb b. Ho-
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ca, Beyrut 1408/ 1988) Makkarl'nin Raviatü'l- dsi'l- cdtırati'l- enids ii zikri men
le~itühU min ~c Id mi '1-l}.açl.ırateyn Merak eş ve Fds {Rabat ı 983) adlı eserleri
bu türün tanınmış örnekleridir.
Fehrese, bernamec, sebet, meşyeha
ve daha çok da mu'cem adlarıyla anılan
eserlerden fehreselere misal olarak Abdülhay el- Kettani' nin Fihrisü '1- iehdris
ve'l-esbdt ve muccemü'l-mecdcim ve 'lmeşyelyit ve'l- müselseldt'ı zikredilebilir {1-111, Beyrut 1402 / 1982, 2. bs) Ayrıca
İbn Hayr el-İşbili'nin, bir kısmının adı
değişik olmakla beraber hepsini fehrese diye kaydettiği ve tamamını bizzat
okuyup rivayet ettiğini belirttiği yetmiş
dört fehreseye de (İbn Hayr, Fehrese, nşr
İbrah i m ei-Ebyarf, ll, 557-57\)burada işa
ret etmek gerekir. Bernamedere örnek
olarak Kasım b. YOsuf et-Tücibi'nin {ö.
730 / 1330) Berndmec'i ile (nşr AbdOlhafiz MansOr, Tunus 1981) EbO Abdullah
Muhammed b. Muhammed el-Mücari'nin
Berndmec'i {bk. bibl.; diğer bernamecler
için bk. Abdülhay el-Kettanf, lll, 258-259);
sebetler için EbO Ca'fer Ahmed b. Ali elBelevf el-Vadiaşi'nin {ö 938 / 1532) Şe
bet'i ile (nşr Abdullah el-Amrani, RabatBeyrut 1403/ 1983) İbn Fakih Fussa (Fıs
sa) diye bilinen Abdülbaki b. Abdülbakl el- Hanbeli'nin Ra vi u ehli'l- cenne ii
dşdri ehli's-sünne olarak da anılan IAbdülhay el-Kettani, I, 450-451; Zirikli, lll,
272) Şebet'i {Süleymaniye Ktp , Aşir Efendi, nr. 37 ; diğer sebetler için bk. Abdülhay

el-Kettanf, III, 274-280); meşyehalar için
Ebü'l-Ferec İbnü'l-Cevzi'nin Meşyel].a'sı
ile (nşr Muhammed MahfOz, Beyrut 1400/
1980) Bedreddin İbn Ce maa ' nın Meşye
l].a'sı {nşr Muvaffak b. Abdullah b. Abdülkadir, 1-11, Beyrut 1408/ 1988; diğer meşye
halar için bk. Abdülhay ei-Kettanf, lll, 344348; Kettan i, s. 289-313 ı zikredilebilir.
Mu'cem terimi Endülüs'te doğu İslam
ülkelerinden biraz daha farklı manada,
"bir alimin tanınmış bir hocasını veya
hocalarını yahut hocasının talebelerini alfabetik olarak kaydettiği kitap" anlamın
da kullanılmıştır. İbnü'l - Ebbar'ın, hocası
EbO Ali es-Sadefi'nin 315 talebesi hakkında bilgi verdiği el -Muccem ii asl}.dbi'l-~açli eş-Şadeii adlı eseri {nşr İbra
him el-Ebyarf, Kahire- Beyrut 1410 / 1989)
bu türün örneklerindendir. Zehebi, doğu
İslam ülkelerinde fehrese karşılığında
kullanılan bu türde üç ayrı telif ortaya
koymuştur. Onun, kendileriyle çocukluğunda veya daha sonra görüştüğü yahut
görüşmediği halde icazet aldığı 1043 hocasına dair el-Muccemü'l-kebirdiye de
anılan Muccemü'ş - şüyul].'u ile (nşr Muhammed Ceyb el-Heyle, 1-11, Taif 1988; nşr
Rühiyye Abdurrahman es-Süyüff [es-Süveyff[, Beyrut 1410/ 1990) 393 muhaddis
hocasını bir araya getirdiği Muccemü
mul}.addişi'~- ?:ehebi (nşr. Rühiyye Abdurrahman es-Süyüfi) ve el-Muccemü'sşagir (el-latf{) {Darü 'l-kütübi'z-Zahiriyye,
Mecmua, nr. 12) adlı eserleri mu'cem isminin doğu İslam ülkelerindeki yaygınlığı
hakkında bir fikir verebilir {diğer mu'cemler için bk. Abdülhay el-Kettanf, lll, 349352; Kettanf, s. 282-289).
Fehrese vb. isimlerle anılmadığı halde
bu türün en tanınmış eserlerinden olan
Kadi İyaz'ın el-Gunye'si ile (nşr Mahir
Züheyr Cerrar, Beyrut ı 402 1 1982). meş
hur bir alimin hocalarını kaydetmek maksadıyla daha sonraki dönemlerde yapı
lan çalışmaları da bu arada anmak gerekir. İbn HalfOn el- Endelüsi'nin (ö . 636/
1239) Esmd'ü şüyul].i'l-İmdm Malik b.
Enes (nşr Muhammed Zeynühüm Muhammed Azb, Zahir, ts. [Mektebetü 's-sekafeti'd-dfniyye[). el-Muclim bi-esmd'i şü
yul].i'l-Bul].dri ve Müslim, Şüyul].u Ebi .
Ddvud es-Sicistdni ve Şüyul].u Ebi c isa
et- Tirmi~i (Zirik!T, VI, 36) adlı eserleriyle
Radıyyüddin es-Sagani'nin iö 650 / 1252)
Esmd, ü şüyul].i'l- Bul] ari'si (Süleymaniye Ktp., Karaçelebizade Hüsameddin,
nr. 68) bu çalışmalardan bazılarıdır.
Fehrese yazarları, bizzat görüşüp kendilerinden faydaland ıkları kişilerin güvenilirlik dereceleri ve ilmi kapasiteleri

FEKETE, Lajos
bakkında bilgi vermek suretiyle hadis
ilmine, tabakat kitaplarına girmeyen pek
çok kişiyi ve bunların eserlerini tanıttık
ları için de biyografik ve bibliyografik
çalışmalara önemli derecede hizmet etmişlerdir. Fehreseler yazıldıkları dönemlerin sosyal ve kültürel tarihi, ilimler tarihi, eğitim öğretim tarihi ve metotları
hakkında değerli bilgiler verdikleri gibi
hangi eserlerin hangi ülkelerde ne zaman okutulduğunu göstermeleri bakı
mından da önemlidirler. öte yandan mesela Kuzey Afrika ve Endülüs'te yazı
lan bir kitabın kimin vasıtasıyla doğu
İslam ülkelerine geçtiğinin veya doğu
da yazılan bir eserin ne zaman batıda
okutulmaya başlandığının bilinmesi de
bu tür çalışmalar sayesinde mümkün olmaktadır.
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FEK
( .l\.ıll)
Bazı

hukuki

bağ

ve

yüküınlülüklerin

kaldırılması anlamında

L

İslAm hukuku terimi.

..J

Arapça· da "bir şeyi yapışık ve bitişik
yerden ayırmak, koparmak, kurtarmak, bir bağı çözmek" gibi anlamlara gelen fek İslam hukukunda kölenin
olduğu

azat edilmesini, esirin salıverilmesini, rehin, hacir ve haciz gibi hukuki bir bağ
ve kaydın kaldırılmasını ifade eder.
Kur'an-ı Kerim'in sadece bir ayetin.de, "boyunduruk altındaki insanları kurtarmak" anlamında "fekkü rakabe" (elBeled 90/ 13) şeklinde yer alan bu kelime ile ilk planda köle azat etme veya bu
yönde maddi harcama yapmanın kastedildiğine, geniş anlamda ise ağır borç
ve yük altında bulunan kimsenin bu yükünün kaldırılması veya hafifletilmesine işaret edildiği söylenebilir. Hadislerde
kelime kişinin kölelikten, esaretten, dünyevi sıkıntılardan, uhrevi azaptan kurtulması gibi manalarda kullanılır (bk. Wensinck. el-Mu'cem, "fkk" md .).
Kölelerin hürriyete kavuşmasının en
tabii yolu, efendilerinin tek taraflı irade
beyanı ile onları azat etmeleridir. "İhti
yari azat" denilen bu yol Kur'an'da (bk.
el-Bakara 2/ 177; el-Beled 90/ 11-13) ve
hadislerde (mesela bk. BuharT. "Keffarat",
6; Müslim. "'It~", 23) devamlı olarak teş
vik edilmiş, devlet gelirlerinin belli bir
kısmının köle azadına ayrılması istenmiş
(bk. et-Tevbe 9/ 60), ayrıca kölelerin sözleşme veya vasiyet yoluyla hürriyete kavuşturulması öğütlenmiştir. Öte yandan
hataen adam öldürmenin cezası, yemin
ve zıhar• gibi davranışların kefareti olarak da köle azat etme mecburiyeti getirilmiş, böylece tedrici şekilde köleliğin
asgariye indirilmesini ve ortadan kaldı
rılmasını hedefleyen bir dizi yeni usul ve
tedbir getirilmiştir (bk KÖLE )
Düşman eline düşmüş müslüman esirlerin mübadele suretiyle, fidye karşılığı
veya karşılıksız olarak salıverilmesini temin etmek de fek kavramı içinde mütalaa edilmektedir. Bu husus, boyunduruk altındaki kimselerin kurtarılmasını
(fekk-i rakabe) teşvik eden ayetin (el-Beled 90/ ı 3; krş. et-Tevbe 9/ 60) dalaylı olarak kapsamına girdiği gibi hadislerde
de (BuharT. "Cihad", ı 7 ı ı teşvik ve emredilmiştir. Müslümanların elinde bulunan
düşmana ait esirlerin serbest bırakılma
sı veya iadesi ise kamu düzen ve yararı
nı yakından ilgilendirdiği için kanun koyucunun ve devlet yöneticilerinin yetkisinde olan ve devletlerarası teamül ve
antlaşmalara göre belirlenmesi gereken
bir konu olarak görülür.

İslam hukukunda rehnin çözülmesi ve
rehin verilen malın alacaklıdan kurtarıl
ması da çok defa fek terimiyle ifade edilir (Mecelle, md. 729, 735). Bu ise rehinle
teminat altına alınan borcun alacaklıya
veya onun hukuki temsilcisine ödenme-

si, borcun alacaklı tarafından bağışlan
ması veya borçlunun ibra edilmesi, alacağın temliki gibi yollarla mümkün olur.
Rehin akdi sadece borçlu tarafı bağlayı
cı bir akid olduğundan rehin alan alacaklının tek taraflı irade beyanı veya tarafların karşılıklı anlaşması ile de rehin
akdi feshedilebilir (bk. REHiN)
Hacrin ve haczin fekki konusuna İslam
hukukunda hacir, borçlunun hacri ve malının satılma_sı başlıkları altında temas
edilir. Kişinin tasarruf ehliyetinin kısıtlan
ması demek olan hacre yol açan sebeplerio ortadan kalkıması halinde ve genelde mahkeme kararıyla hacrin kalkmasına
hükırnedilir (Mecelle, md. 942, 997). Para
borcunu ödemeyen borçluya karşı uygulanması gereken yaptırımlardan biri de
borcunu karşılayacak değerde olan malları üzerinde onun tasarruf yetkisini kaldırma ve bu malları paraya çevirerek alacaklıya ödemede bulunma usulü demek
olan haciz işlemidir. Haczin fekki, para
ve teminat borcu için haczedilen bir mal
üzerindeki haczin kaldırılması demektir.
Bu da borcun ödenmesi, haczin başka bir
mal üzerine nakli veya haciz için kanuni
bir engelin ortaya çıkması sebebiyle verilecek mahkeme kararı gibi usullerle
gerçekleşir (bk. HACİR; HACİZ).
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Macar tarihçisi,
ve Türkolog.
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Macaristan'ın Tardosbanya kasabasın
da doğdu. Budapeşte Pazmany Peter Üniversitesi'nin tarih ve Latin filolojisi bölümlerini bitirdi: 1914 yılındaA varmegyei tisztikar a XVI- XVII. szazadban
(XVl-XVll. yüzyıllarda il idaresi görevlileri)
başlıldı teziyle doktor unvanı aldı . ı. Dünya Savaşı çıktığında subay olarak doğu
cephesine sevkedildi ve Ruslar'a esir düşüp Sibirya'da Krasnoyarsk yakınındaki
bir kampa gönderildi. Burada tutsak Os-
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