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cf kılıcı gibi düzgün ve parlak) kelimesi 
gibi. Türkçe, "Gece devriyyesinde dikkat 
et zira 1 Düşersin ağzına bukturmanın 
sonra" beytinde yer alan ve "pusudaki 
asker" anlamına gelen "bukturma" sö
zünde de garabet vardır. 

b) Mi'lnevi ta'kid. Sözün anlamının ha
talı mecaz, istiare ve kinayelerin kullanıl
ması gibi sebeplerle kapalı olması, ade
ta kördüğüm haline gelmesidir. Abbas 
b. Ahnef'in, "Seatlubü bucde'd-dari can
küm li-ta~rabO 1 Ve teskübü caynaye'd
dümüca li -tecmüda" (Yakın olasınız diye 
evimin sizden uzak olmasını isteyeceğim . Göz
lerim dondukları [sevindikleri] için yaşlar dö
kecek) beytinde "göz yaşının donması"
nın "gözlerin sevinmesi"nden kinaye ol
ması gibi. Halbuki "göz yaşının donma
sı" hüzünden kinayedir. Dolayısıyla bu 
ifadede "donma" (cümQd) kelimesi son 
derece uzak bir anlamda kullanılmıştır. 
İbarede manayı bozan anlam tersliği de 
(kalb) manevi ta'kid sayılır. Mesela Mü
tenebbi'nin bir mısraındaki, "Keyfe ye
mütü men la ya'şe~u • (Aşık olmayan na
sı l ölür!) ifadesinde anlam tersliği var
dır; bunun aslı , "Keyfe la yemütü men 
ya'şe~ü" (Aşık olan nasıl ölmesin ki!) şek
linde olmalıdır. Fehfm'in, "Fehim pirehe
nin etti vakf-ı şu'le-i dağ 1 Huda bizim 
dahi mehtaba ver ketanımızı" beytinde 
de ketenin aydan etkilenmesi çok kapa
lı bir telmih olduğundan manevi ta'kld 
vardır. Manevi ta'kid bazan bir ifadeyi 
anlam çıkarılamaz hale getirir. Nef'f'
nin, "Alemin canı değilsin can-ı alemsin 
sen" mısraı bunun dikkat çekici bir ör
neğidir. 

Bunların dışında, övgü ve yergilerin 
ilgili kelime ve tabirlerle yapılması; me
caz, istiare, kinaye ve teşbih gibi edebi 
türlerin yerinde kullanılması ; şiir, mek
tup ve hitabelerde gereksiz ilmi terim
lere yer verilmemesi; ibarenin kelimele
ri arasında cinas, tıbak, seci, tenasüp, 
müraat-ı nazir gibi lafız ve anlam ilgile
rinin bulunması; gereksiz ıtnab, haşiv 

ve ziyadeden uzak olarak sözün veciz 
bir biçimde ifade edilmesi de fesahatın 
şartlarındandır. 

Fesahata aykırı görülen hataları yap
mamak için lugat, sarf, nahiv, meani, 
beyan ve bedf' gibi edebiyat ilimlerini 
iyi bilmenin yanında özel yeteneğe ve 
dil zevkine sahip olmak gerekir. Ayrıca 
büyük edip ve şairlerin eserlerini dik
katle okumak ve iyi bir çevrede yetiş
rnek gibi faktörler de önemli rol oynar. 
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İslam'ın ortaya çıkışı esnasında görü
len sütanneliği müessesesinin hedefle
rinden biri de çocuğun bu yolla fasih 
konuşma alışkanlığını kazanmasıydı. O 
dönemde en fasih konuşanlar. şehir ha
yatından uzak bulundukları için yaban
cılarla karışmamış, dolayısıyla dilleri bo
zulmamış olan çöl Araplar'ı idi. Hz. Pey
gamber'in sütannesi Halime'nin men
sup olduğu Beni Sa'd da en fasih konu
şan kabilelerden biri olarak tanınmıştı. 

Arapça'da fesahat konusunda yazıl 

mış en kapsamlı eser İbn Sinan el-Ha
faci'nin (ö 466/ 1073-74) Sırrü'l -feşô.

{ıa ' sıdır. Türkçe'de fesahatla ilgili en der
li toplu bilgi M. Kaya Bilgegil'in Edebi
yat Bilgi ve Teorileri adlı kitabında bu
lunmaktadır (s. 25-43). 
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FESEVi 
( i.S__,....<II) 

Ebü Yusuf Ya'küb b. Süfyan 
b. Cüwcin (Cüvcin) el- Fesevi 

(ö. 277 /890) 

el-Ma <rife ve't-tiirif} 
adlı eseriyle tanınan 

hadis hafızı ve tarihçi. 
_j 

190 (806) yılında doğdu. Eskiden Fars 
eyaletinde ve Şiraz'ın güneydoğusunda 

büyük bir şehir olan Fesa'ya (Pesa, Besa) 
nisbetle Fesevi (BesevT), doğduğu eyale
te nisbetle Farisi, babasının künyesine 
izafetle de Ya'küb b. Ebu Muaviye diye 
anılır. Hayatının ilk dönemleri hakkında 
bilgi bulunmayan Fesevi 216 (831) veya 
219 (834) yılında ilim tahsili için seya
hate çıktı ve Mekke'ye giderek ilk hac
cını yaptı. 216-241 (831-856) yılları ara
sında on altı defa haccettiğ.ini söylediği
ne göre hac mevsiminde Mekke'ye ge
len alimlerden faydalanmak için belli ay
larda Hicaz'da bulunduğu anlaşılmakta
dır. Daha sonra lrak'ta, iki defa gittiği 
Suriye'de ve üç defa gittiği Mısır'daki 
(el-Ma <rife ue't-tarf!]., naşirin mukaddime
si, I, 9) tanınmış muhaddislerden fayda
landı. Kendilerinden hadis öğrendiği ho
caların sayısının 1 OOO'i bulduğu söylen
mekle beraber Zehebi onun Meşye./]a'
sında 300 kadar hocasının zikredildiğini 
ve bunların içinde güvenilir olmayanla
rın da bulunduğunu belirtmektedir. Ek
rem Ziya el-Ömeri, el-Ma <rife ve't- ta
rf./] 'in mukaddimesinde (I, 76- ı 12) 405 
hocasının adını tesbit etmiştir. Fesevi'
nin sika * hocaları arasında Ebu Asım 
en-Nebil, Ubeydullah b. Musa, Ebu Müs
hir el-Gassani, Ebu Nuaym Fazı b. Dü
keyn, Haccac b. Minhal, Said b. MansOr 
ve Ali b. Medini gibi hadis hafızları var
dır. Ahmed b. Hanbel'den de bir miktar 
hadis rivayet ettiği belirtilmektedir (İbn 
Ebü Ya'la, I, 416). Kendisinden Tirmizi, Ne
saf, Hasan b. Süfyan en-Nesevi, Ebu Ava
ne el-İsferayini, İbn Huzeyme ve İbn Ebu 
Hatim gibi tanınmış muhaddisler riva
yette bulunmuşlardır. 

Hadis tahsiline çok önem veren Fese
vi, otuz yıl süren ilmi seyahatleri esna
sında büyük sıkıntılara katlandı. Maddi 
imkansızlıklar içinde gece mum ışığın
da istinsah ettiği hadisleri gündüz ho
calarına okuyarak yıllarca şehir şehir do
laştı. Hayatını anlatan bazı önemli eser
lerde kaydedildiğine göre, bir gece "göz
lerine su indiği için" kör olduğunu far-



kederek artık hadis öğrenemeyeceği en
dişesiyle ağlamaya başlamış , rüyasında 

Hz. Peygamber'i görüp ona üzüntüsünü 
anlatmış, ResGl-i Ekrem de elini gözle
rine sürerek görmesi için dua etmiş, uya
nınca artık tekrar gördüğünü farkedip 
yine mum ışığında istinsaha devam et
miştir. Hadis okumak üzere yanında al
tı ay kalan bir öğrencisinin , annesinden 
uzun süreden beri ayrı bulunduğunu söy
leyerek memleketine dönme arzusun
dan bahsetmesi üzerine kendisinin otuz 
yıldır annesini görmediğini belirtmesi 
onun ilim uğrunda nelere katlandığını 
göstermektedir. Devrin tanınmış mu
haddislerinden Ebu Zür' a ed- Dımaşki, 
kendisinden faydalanmak üzere gelen 
hadis alimlerinin içinde özellikle Fese
vi'ye dikkat çekerek Iraklılar'ın onun gi
bi bir alimi kolay kolay göremeyeceğini 
söylemiştir. İbn Hibban ve İsmaili onun 
zühdü ve sünnete bağlılığı ile tanındığı
nı belirtmektedirler. İbn Ebü Hatim er
Razi'ye babasının . kendileriyle görüşe
mediği muhaddislere dair rivayetleri Fe
sevi'den almasını tavsiye ederek onun 
gibi bir alimi bulamayacağını söylediği 
rivayet edilmektedir. EbQ Zür'a er-Razi 
Fesevi'yi çok değerli bir alim olarak ta
nıtmakta , Nesai güvenilirliğini " zararı 

yok" (la be'se bih ) şeklinde değerlendir
mekte, Hakim en-Nisabüri de onun Fars
lı muhaddislerin imamı olduğunu söyle
mektedir. Fesevi'nin Hz. Osman aleyhin
de konuştuğu . dolayısıyla Şia taraftarı 

olduğu iddia edilmişse de İbn Kesir ve 
Zehebi gibi alimler bu görüşü reddet
mişlerdiL el-Ma c rife ve't - tôrfl]'te Hz. 
Osman lehindeki rivayetlere yer verme
si, ayrıca bazı raviler hakkında. "Sika ol
makla beraber Şii görüşü benimsemiş
tir" gibi ifadeler kullanması ( İ bn Hacer, 
lll , 3 11 ı bu iddiayı yalanlamaktadır. Fe
sevi'nin Mekkeliler' in kıraat tarzına va
kıf olduğu ve bunu r ivayet ettiği de bi
linmektedir. 

Fesevi 13 Receb 277 (31 Ekim 890) ta
rihinde Basra · da vefat etti. Fesa ·da öl
düğünü söyleyen. vefat tarihini 280 (893) 
ve 281 (894) olarak kaydeden kaynaklar 
da vardır. 

Eserleri. 1. el-Macrife ve't-tôrflJ. Fese
vi'nin talebesi Arap dil alimi İbn Dürüs
teveyh'ten (Ö 347 / 958) başka ravisi bi
linmeyen eser et- Tdrfl]u 'l-kebfr diye de 
anılmaktadır. Tanınmış alimierin övdü
ğü bu kitabı Ahmed b. Hüseyin el-Bey
haki, Hatib ei-Bağdadf. Ebü'I-Kasım İbn 
Asakir ve Ebü ' 1- Ferec İbnü' 1- Cevzi gibi 
müellifler hocalarından okumuşlar ve 

eserler inde ondan rivayette bulunmuş
lardır. Fesevi el-M a c rife 'yi kaleme alır
ken en çok Urve b. Zübeyr, İbn Şihab ez
Zührf. Yahya b. Said ei-Ensarf. İbn Cü
reyc, İbn İshak, Ma'mer b. Raşid , Süfyan 
es-Sevrf. Leys b. Sa'd, Malik b. Enes. Ab
dullah b. Mübarek. İbn Vehb, Süfyan b. 
Uyeyne. Abdürrezzak es-San'anf. Ali b. 
Medini. Ebü Bekir b. Ebü Şeybe. Ahmed 
b. Hanbel ve EbQ Zür'a ed-Dımaşki gi
bi muhaddis ve tarihçiferin eserlerinden 
faydalanmıştır. İki bölümden meydana 
gelen eserin el-Macrife ve't-tôrfl] diye 
adlandırılmasının sebebi, k ronolojik sı 

raya göre düzenlenen birinci bölümün 
tarihi bilgileri, şahıslara göre tertip edi
len ikinci bölümün ise muhaddislere dair 
bilgileri (ma·rifet ü' r -ridll ) ihtiva etmesidir. 
Ancak eserin birinci bölümünün önemli 
bir kısmını ihtiva eden 1. cildi henüz ele 
geçmemiştir. el-Macrife ve't-tôrfl].'i neş
re hazırlayan Ekrem Ziya ei -Ömerf. baş
ta Ebü' 1- Kasım İbn Asakir ve İbn Kesir 
olmak üzere Hatib el- Bağdadf, Zehebi 
ve İbn Hacer gibi tarihçilerin eserlerini 
tarayarak ı. cildin Asr-ı saadet. Hulefa
yi Raşidin ve Emeviler devri ile Abbasi
ler'den Ebü'I-Abbas es-Seffah dönemini 
(750-754) kapsadığını tesbit etmiştir . Gü
nümüze ulaşan ll. cildin baş tarafı . 136 
(754) yılından 242 (856) yılına kadar mey
dana gelen önemli olayları, özellikle hac 

FES EV] 

emirliği yapmış kişileri ve bu yıllarda ve
fat eden önemli şahsiyetlerin adlarını ih
tiva etmekte. bu cildin devamında ese
rin ikinci bölümü başlamaktadır. Bu bö
lümde hadis rivayetiyle tanınan ashap, 
tabiin ve daha sonraki raviler ele alın
makta. ashap dışındaki ravilerin cerh ve 
ta 'dil durumu belirtilmektedir. Bazı yön
leriyle İbn Sa'd ' ın et-Tabakiitü'l-küb
rd ' sını andıran bu bölümde raviler Me
dineliler. Basralılar. Şamlılar ve Küfeli
ler gibi başlıklar altında anlatılmakta . 

Abdullah. Selman. Ka'b gibi aynı adı ta
şıyanlar bir arada verilmekte. eserin son 
kısmında ise kGnyesiyle tanınan kimse
ler zikredilmektedir. Hadis. tarih ve ra
vilere dair bilgisiyle tanınan bir alimin 
kaleminden çıkması . ayrıca hicri ilk üç 
asrın tarihini ihtiva eden ve günümüze 
gelebilen pek az kitaptan biri olması el
Macrife ve' t- tdrfl]. 'in önemini büyük öl
çüde arttırmaktadır. 1700 kadar hadis 
ve eser*i ihtiva eden kitapta bazı zayıf. 
hatta mevzQ haberler bulunmakla be
raber rivayetlerin birçoğu Kütüb-i Sit
te 'de veya bu kitaplardan birinde yer 
almaktadır. Yazma nüshası Topkapı Sa
rayı Müzesi Kütüphanesi 'nde bulunan 
eser (Revan l<öşkü , nr. 1554) Ekrem Ziya 
ei-Ömeri tarafından üç cilt halinde ya
yımlanmış (Bağda t 1394-1 396/ ı 974 - ı 976). 

daha sonra yeniden gözden geçirilerek 

Fesevi'nin ei·Ma 'rife ue'l·larrtı ad lı eserinin zahriyesi ile ilk sayfası (TSMK. Revan Köşkü. m . 15541 
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FESEVI 

indeksi müstakil bir cilt haline getiril
mek suretiyle dört cilt olarak basılmış
tır (Medine 1410/ 1990) z. Meşyel]a. Ze
hebf'nin bir cilt olduğunu ve Fesevi'nin 
hocalarından 300 kadar alimin ismini ih
tiva ettiğini söylediği bu eser ilk meş
yehalardan biridir. Altı cüz halinde bel
delere göre düzenlendiği ileri sürülen 
(Kettanl. s. 298) Meşyel]a'nın günümü
ze gelen ikinci ve üçüncü cüzlerinde (Da
rü ' l-kütübi'z-Zahiriyye, Umumi, nr. 7418, 

7419, ikinci cüz 29 varak. üçüncü cüz 22 

varakl böyle bir tasnif usulü bulunma
makta, müellifin, biyografılerini bile ver
mediği hocalarından rivayet ettiği hadis
lerden bir veya ikisini zikretmekle yetin
diği görülmektedir. 3. Kitô.bü'J-Müsned. 
Sem'ani bu eseri hocası Enmatf'den oku
duğunu söylemektedir (bk. Zehebl, Te?ki
retü ' l·huf{az, IV, 1283) 4. Kitô.bü's-Sünne. 
Zehebf'nin küçük bir kitap olduğunu be
lirttiği eserin günümüze gelip gelmedi
ği bilinmemekle beraber, Fesevi gibi se
lefi olup aynı adla kitap yazan çağdaş
larının eserlerine kıyasla bunun da akaid 
konusuna ve sünnete sarılmaya dair ha
disleri ihtiva ettiğini söylemek mümkün
dür. s. Kitô.bü '1- Bir ve 'ş- şıla . Eserin ri
kak*a dair rivayetleri ihtiva ettiği sanıl
makta ve Fesevi'nin bunları Ebü Zür'a 
er- Razi' den olan rivayetlerinden derledi
ği anlaşılmaktadır (İbn Hacer, Xl, 387). 6. 

Kitô.bü 'z- Zevô.l. Namaz vakitlerine dair 
olduğu tahmin edilen bu eseri Fesevi'
den Ahmed b. ibrahim b. Şazan rivayet 
etmiştir (Hatlb, IX, 393) . 

ibnü' 1- Cevzf'nin Nevô.sil]u'l- J>_ur, ô.n 
adlı eserinde Fesevi'nin ulümü'l-Kur'an'a 
dair görüşlerinden birçok nakiller yap
ması onun nasih ve mensuha dair bir 
eser yazdığı kanaatini uyandırmaktadır 
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(el-Ma'rife ue't-tarfl]., naş irin mukaddime
si. 1. 19). 
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M M. yAŞAR KANDEMİR 

L 

L 

FESH 

(bk. FESİH). 

FESHANE 

1833 yılında İstanbul'da 
faaliyete geçen fes 

ve yünlü kumaş fabrikası. 

_j 

ll. Mahmud tarafından askeriyenin ve 
halkın fes ihtiyacını karşılamak üzere 
kurulmuştur. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırıl 

masından sonra teşkil edilen Asakir-i 

Feshane'nin 

giriş bölümünün 

XX. yüzyıl 

başlarında 

görünüşü 

(lü Ktp .. Albüm, 

nr. 91.014) 

Mansüre-i Muhammediyye ordusunun 
kıyafeti belirlenirken başlık olarak fesin 
kabul edilmesi zamanla bu başlığın halk 
arasında da yaygınlaşmasına yol açtı. 

Artan fes talebi önceleri Tunus ve Mısır'
dan, daha sonra da Avrupa'dan ithal edi
lerek karşılanmaya çalışıldı. Yıllık ithalat 
miktarı 500.000 adedi geçen ve yaygın 
biçimde tüketilen bir malın devamlı su
rette dışarıdan getirtilmesi ekonomik 
bakımdan, özellikle giderek daha büyük 
bir mesele halini alan dış ticaret denge
si açısından doğru bulunmayarak fesle
rio yurt içinde üretilmesi için teşebbüse 
geçildi ve bu gibi konularda bilgisi bu
lunan Katibzade Mustafa Efendi fes na
zırı tayin edildi. Mustafa Efendi ilk iş ola
rak Tunus 'tan istanbul ' a yirmi üç fes 
ustası. yanlarında çalıştınlmak üzere Bur
sa'dan da on beş kabiliyetli kalfa getirt
ti ve mukataat hazinesinden tahsis edi
len 1.5 milyon kuruş ile 1833'te Kadır
ga'daki Cündi Meydanı'nda bulunan ha-

. zine-i hassaya ait bir binada fes üreti
mini başlattı. Ayrıca feslerin yıkanma iş
lemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla iz
mit'te de bir dinkhane kuruldu. Fes ya
pımının denetimi Harir Nazırı Ömer Lut
fi Efendi'ye verildi. Feshane'de yerli ya
pağıdan yapılan ilk fes örneklerinin kul
lanılamayacak kadar sert olduğunun gö
rülmesi üzerine daha uygun bulunan me
rinos yapağısında karar kılındı ve eği

tim amacıyla üretime devam edilerek on 
altı ayda 300'e yakın usta, kalfa ve işçi 

yetiştirildi. 

Feshane'de tam kapasiteyle faaliyete 
geçildikten birkaç yıl sonra Kadırga'da
ki bina yetersiz kaldı ve tesisler 1839 
yılında, Eyüp Defterdar iskelesi'nde bu
lunan Hatice Sultan Sarayı'nın fer'iyye 
kısmına nakledildL Buradaki su kaynak
larının yeterli olması sebebiyle daha ön
ce ayrı bir ekip tarafından Beykoz Kağıt
hanesi'nde yapılan boyama işlemlerinin 
de aynı yerde yapılması mümkün hale 
geldi. Feshane bu tarihlerde Darphane-i 
Amire idaresi tarafından yönetilmektey
di. Yeni binaya geçildikten sonra 1839 
ve 1840 yıllarında 100.000 'in üzerinde 
fes üretimi gerçekleştirildi ve bu sayı 

gittikçe arttı. imal edilen feslerin önem
li bir kısm ı askerlerin ve memurların ih
tiyacını karşılamak üzere devlet tarafın
dan satın alınıyor. geri kalanı ise piya
saya sürülüyordu. Mesela Mart 1849'dan 
Mart 1850'ye kadar 204.213 fes yapıl
mış ve bunun 1 57.698'i devlete, 46.51 5'i 
halka satılmıştı. Kaliteli olduğundan bü
yük kabul gören fesler hem fesçi esna-


