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Ca va’da ki ge le nek sel dinî li der ler le te-

mas la rı nı sür dür dü. Mek ke’de ki Ma lay lı 

ve En do nez ya lı öğ ren ci ler ara sın da Ehl-i 

sün net’in tem sil ci si ka bul edi len Fâ dâ nî, 

En do nez ya’da ki mu ha fa zakâr “pe san-

tren” çev re le rin de Vehhâbî ya hut Se lefî 

din an la yı şı na kar şı Ha re meyn’de Ehl-i 

sün net an la yı şı nı ko ru yan bir âlim ola rak 

gö rül mek tey di. Hac ve um re ve si le siy le 

çe şit li İslâm ül ke le rin den Mek ke’ye ge len 

ilim er ba bı ve öğ ren ci ler ha dis sa ha sın da 

icâzet al mak ve fet va is te mek için ya nı na 

ge lin ce ken di le ri ni evin de ağır lar dı. Mü te-

va zi ki şi li ğiy le ta nı nan Fâ dâ nî 21 Tem muz 

1990’da Mek ke’de ve fat et ti ve Cen ne tü’l-

mu allâ’ya def ne dil di. Ge ri de eşin den baş-

ka Mu ham med Nûr Ara fat, Fehd, Rızâ 

ve Nizâr ad lı dört er kek ço cuk bı rak tı. 

Ölü mün den son ra Dârü lulûm Med re se si 

Su udi eği tim sis te mi ne dev re di lin ce Mek-

ke’de ki En do nez ya asıl lı âlim le rin et ki si de 

so na er di. Gü nü müz araş tır ma cı la rın dan 

Ab dül vehhâb Ebû Sü ley man, Fâ dâ nî’yi 

mu had dis, fa kih ve Mes cid-i Harâm’ın 

âlim le rin den bi ri ola rak ni te le miş, Habîb 

Sek kåf b. Mu ham med es-Sek kåf onu ve-

lûd bir mü el lif ol ma sı se be biy le “za ma-

nın Sü yû tî’si” di ye ta nım la mış, di ğer ba zı 

âlim ler de özel lik le ha dis le rin is na dı ko-

nu sun da ki oto ri te sin den do la yı ken di si ni 

“müs ni dü’d-dünyâ, müs ni dü’l-asr” un van-

la rıy la an mış tır. Mı sır Müf tü sü Mu ham-

med Ali Cum‘a, Fâ dâ nî’ nin ha dis is na dı 

ko nu sun da ki bil gi si ne gü ven di ği ni ifa de 

et miş, Yû suf Ab dür rezzâk onu uzun bir 

şii riy le öv müş tür. En do nez ya lı H. M. Ebrâr 

Dah lân, Fâ dâ nî’ nin Mek ke’de ya şa dı ğı hal-

de Vehhâbîli ği be nim se me di ği ni ve bu na 

rağ men Su ud lu âlim le rin tak di ri ni ka zan-

dı ğı nı söy le miş tir.

Eser le ri. 1. Bu³ye tü’l-mürîd min £ulû-

mi’l-esânîd. Fâ dâ nî’ nin ken di se be ti dir 

(I-IV, Mek ke, ts.). Fâ dâ nî’ nin ta le be si Mu-

ham med Muhtârüddîn b. Zey nelâbidîn 

el-Pe limbânî, Bu lû ³u’l-emânî fî ta£rîf 

bi-şüyûÅ ve esânîdi müs ni di’l-£a½r eş-

şeyÅ Mu ¼am med Yâ sîn b. Mu ¼am-

med £Îsâ el-Fâ dâ nî el-Mekkî adıy la 

bir ça lış ma yap mış tır (Dı maşk 1988). 2. 

İt ¼â fü’l-müs tefîd bi-³ure ri’l-esânîd 

(İt ¼â fü üli’n-nühâ bi-icâze ti’l-aÅ eş-şeyÅ 
Mu ¼am med ªâ hâ). Ta le be si Mu ham med 

Tâ hâ el-Fâ dâ nî’ nin is te ği üze ri ne ya zıl mış 

uzun yıl lar ha dis okut tu ve icâzet ler ver di. 

1943’te Mek ke’de Med re se tü’l-benâti’l-ib-

ti dâiy ye ti’l-eh liy ye adıy la bir kız med re se-

si nin açıl ma sı na ön cü lük et ti. Bu med re se 

o yıl lar da Su udi Ara bis tan’da ki ikin ci ve 

Mek ke’de açı lan ilk kız oku lu dur. 1950’den 

iti ba ren Mes cid-i Harâm’da özel lik le Ma lay 

ve En do nez ya kö ken li ta le be le re ders ver-

di, yak la şık yir mi yıl bo yun ca her ra ma zan 

ayın da Kü tüb-i Sit te’den bir ki tap okut-

tu. 1957’de Ma‘he dü’l-mu al limâti’l-eh liy ye 

ad lı eği tim ku ru mu nun açıl ma sı nı sağ la dı 

ve bu ra da din psi ko lo ji siy le öğ re tim me-

tot la rı gi bi ders ler ver di, da ha son ra bu 

eği tim ku rum la rı nın mü fet tiş li ği ni yap-

tı. Fâ dâ nî’ nin çe şit li İslâm ül ke le rin den 

ge len öğ ren ci le ri ara sın da En do nez ya lı, 

Ma lez ya lı, Tay land lı ve Bru ney li ler ço ğun-

luk tay dı. Habîb Ömer b. Mu ham med el-

Ye menî, Mu ham med b. Alevî el-Mâlikî, 

Şeyh Mu ham med Ali es-Sâbûnî, Mu ham-

med Ha san ed-Dı maşk¢, Mı sır Müf tü sü Ali 

Cum‘a, Şeyh İsmâil Zey nü’l-Yemânî, Şeyh 

Ha san Ka tır cı, En do nez ya Ulemâ Kon se yi 

Baş ka nı ve Neh da tü’l-ulemâ li de ri K. H. 

Ah med Mahfûz, Ah med Fehmî Zem zem 

el-Bancârî, Ma lez ya Ulemâ Bir li ği Baş ka nı 

Şeyh Ab dül halîm Ab dülkådir onun ta le be-

le rin den ba zı la rı dır.

Fâ dâ nî, baş ta En do nez ya ol mak üze re 

Ma lez ya, Ye men, Mı sır, Su ri ye, Kü veyt gi-

bi İslâm ül ke le ri ne zi ya ret ler de bu lun du. 

Muhammed

Yâsîn

el-Fâdânî

– —FÂDÂNÎ, Muhammed Yâ sîn
אدا ) א ا  ّ  )

Ebü’l-Feyz Alemüddîn Muhammed Yâ sîn
b. Muhammed Îsâ el-Fâ dâ nî el-Mekkî

(1916-1990)

Endonezya asýllý muhaddis
ve eðitimci.˜ ™

Mek ke’de doğ du. Ai le si En do nez ya’nın 

Su mat ra ada sın da ki Pa dang’dan gel di ği 

için Fâ dâ nî, ha ya tı nı Mek ke’de ge çir di-

ği için Mekkî nis be le riy le anıl dı. Ba ba sı 

Mu ham med Îsâ ile am ca sı Mahmûd iyi 

bi rer eği tim ci idi. An ne si Meymûne bint 

Ab dul lah, ai le si Mek ke’ye ta şın ma dan 

ön ce ba ba sı nın Pa dang’da kur du ğu bir 

med re se de ço cuk la ra mü reb bi ye lik ya pı-

yor du. Mu ham med Yâ sîn ilk dinî bil gi le ri 

ve Kur’an eği ti mi ni Mek ke’de ba ba sı ve 

am ca sın dan al dı. Hıf zı nı ta mam la dık tan 

son ra 1927-1934 yıl la rın da öğ re ni mi ni 

sür dür dü ğü Mek ke’de ki el-Med re se tü’s-

Sav le tiy ye’de Muhtâr Os man Mahdûm, 

Ha san el-Meşşât ve Sey yid Habîb Muh sin 

b. Ali el-Mu sav va‘ el-Fe limbânî gi bi ho ca-

lar dan ders oku du. Tah si li ni 1934-1937 

ara sın da öğ ren ci le ri nin ço ğun lu ğu Ma lay lı 

ve En do nez ya lı olan Dârü’l-ulûmi’d-dî niy-

ye Med re se si’nde sür dür dü. Ay rı ca Mes-

cid-i Harâm’da ders ve ren bir çok ho ca dan 

fay da lan dı. Mek ke, Me di ne, Tâif ve Ri yad 

gi bi şe hir ler de ya şa yan Ye menli, Şam lı, 

Tu nus lu, Mı sır lı, Hin dis tan lı ve Ma lay-En-

do nez ya lı pek çok ho ca ile görü şüp ba-

zı la rın dan ders al dı. En önem li ho ca la rı 

ara sın da o dö nem de Ha re meyn mu had-

di si ka bul edi len Ömer Hamdân el-Mah-

resî, Mu ham med Ali b. Hü se yin el-Mâ li kî, 

Mek ke’nin Şâfiî Müf tü sü Ömer Bâ Cü-

neyd, İb râ him b. Dâ vûd el-Fâ dâ nî, Saîd 

b. Mu ham med el-Ye menî, Ebü’l-Fazl İb-

nü’s-Sıddîk, Ab dül hay el-Kettânî, Ebü’l-

Feyz İb nü’s-Sıddîk el-Gumârî, Mu ham med 

En ver Şâh el-Keşmîrî ve Eş ref Ali Tehânevî 

gi bi şah si yet ler yer al mak ta dır. Bu ho ca-

la rın dan Arap di li, belâgat, tef sir, ha dis 

ve fı kıh oku du.

Eği ti mi ni ta mam la yan Fâ dâ nî me zun 

ol du ğu Dârü lulûm Med re se si’nde 1937-

1940 yıl la rın da mü der ris lik, 1940-1964 

yıl la rın da mü dür ve kil li ği ve yar dım cı lı ğı, 

1964’ten ve fa tı na ka dar da mü dür lük yap-

tı. Ay rı ca Dârü lulûm ile Mes cid-i Harâm’da 

ف
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FÂDÂNÎ, Muhammed Yâ sîn

Yû suf Ab dur rah man el-Mar‘aşlî, £İš dü’l-cev her 
fî £ulemâßi’r-rub£i’l-ev vel mi ne’l-šar ni’l-Åâ mis 
£aşer, Bey rut 1427/2006, II, 2147-2150; Ze ke riy-

yâ b. Ab dul lah Bîlâ, el-Cevâhi rü’l-¼isân fî terâci-
mi’l-fu²alâß ve’l-a£yân min esâti×e ve ¼ul lân 
(nşr. Ab dül vehhâb İb râ him Ebû Sü ley man – M. 
İb râ him Ah med Ali), Ri yad 1427/2006, I, 187-
192; Mohd. Kha fidz bin So ro ni – Mohd. Nor zi 

bin Na sir, “Syeikh Mu ham mad Ya sin al-Fâ dâ nî 
(1916-1990) dan Ke to ko hann ya da lam Ri wa yah 
al-Ha dith”, Pro si ding Se mi nar Se ran tau Il muan 
Ha dith Da lam Pe ra da ban di Alam Me la yu 
(haz. Ha zi yah Hus sin – Maz lan Ib ra him), Ban gi / 
Selango r 2010, s. 128-152; Ja wi ah Da kir v.dğr., 

“The Tra il of Ha dith Scho lars and The ir Works 
in the Ma lay Re gi on”, Ad van ces in Na tu ral and 
Applied Sci en ces, VI/7, Ku ala Lum pur 2012, s. 
1156-1161; “Dar al-Ulum ad-Di niy yah”, En sik-
lo pe di Is lam di In do ne sia: Sup le men I, Jakar ta 
1999, s. 87-88.

ÿİs ma il Hak kı Gök soy

– —FAKœ-yi TEYRÂN
ان )   )

(ö. 1050/1640 [?] )

Klasik Kürt þiirinin
önde gelen temsilcilerinden.˜ ™

Asıl adı Mu ham med (Mîr Mihê) olup Fa-

k¢-yi (Fe ki yê) Tey rân (kuş la rın fa kı sı, med re se 

ta le be si) di ye anı lır. Ba ba sı nın adı Ab dul-

lah’tır. Ken di siy le il gi li ilk ya zı lı bil gi ler, 

Mol la Mahmûd-i Bâ ye zî dî’nin 1848-1866 

yıl la rın da Er zu rum’da Rus kon so lo su ola-

rak gö rev ya pan Ale xan dre Ja ba için der le-

yip ka le me al dı ğı not lar da yer al mak ta dır. 

Elî He rî rî ve Mol la Ce zerî’den son ra Fa k¢-yi 

Tey rân hak kın da kı sa ca bil gi ve ren Bâ ye-

zî dî, Hakkâri vilâye ti ne bağ lı Mü küs (Miks) 

ka sa ba sın dan ol du ğu nu, 702 (1303) yı lın-

da doğ du ğu nu, Hikâyetâ Şeyh-i San’ân, 

Kıs seyâ Bersîs, Kavlê Hes pê Reş gi bi 

man zum eser ler te lif et ti ği ni, güç lü mü-

lem ma‘ ve rengîn şi ir ler yaz dı ğı nı, şi ir le-

rin de “Mim-He” mah la sı nı kul lan dı ğı nı 

ve yet miş beş yıl lık bir ömür den son ra 

777’de (1375) ölüp Mü küs’te def ne dil di-

ği ni ya zar (Re cu eil, s. 8; Kürt çe kı sım, s. 
14). Muh te me len halk ara sın da do la şan 

ri va yet le re da ya nan bu mâ lû ma tın, Fa-

k¢-yi Tey rân’ın şi ir le rin de ki bazı bil gi ler ve 

Mol la Ce zerî ile iliş ki si göz önü ne alın dı-

ğın da yan lış ol du ğu açık tır. Zi ra ken di si 

“Di lo Râbe” ad lı şii rin de bu şi iri 1041’de 

(1631) yet miş ya şın da iken yaz dı ğı nı açık-

ça be lir tir (Dîwa na Fe qiyê Tey ran, s. 174). 
Ay rı ca Mol la Ce zerî ile kar şı lık lı söy le dik le ri 

şii rin, son kı ta sın da di le ge ti ril di ği üze re 

1031’de (1622) ya zıl mış ol ma sı (al tı mıs-
ra lı el li bend den olu şan bu man zu me 
için bk. Me layê Cı zi ri, s. 310-323; Arap ça 
harf li kıs mı, s. 221-226; Fe qiyê Tey ran, s. 

¼a dî ¦en min er ba£îne ki tâ ben £an er-

ba£îne şey Åân, Şer ¼u’l-Cev he ri’¦-¦e-

mîn fî er ba£î ne ¼a dî ¦en min e¼â dî ¦i 

sey yi di’l-mür se lîn, Er ba£ûne ¼a dî ¦en 

mü sel se le ten bi’n-nu ¼â ti ile’l-Ce lâ-

li’s-Sü yû ¹î, İt ¼â fü üli’l-hi me mi’l-£aliy-

ye bi’l-ke lâm £ale’l-¼a dî ¦i’l-mü sel sel 

bi’l-ev ve liy ye gi bi ça lış ma la rı da var dır.

Fâ dâ nî’ nin di ğer eser le ri de şun lar dır: 

el-Fe vâßi dü’l-ce niy ye (¼âşi ye) £ale’l-

Me vâ hi bi’s-se niy ye (nşr. Remzî Sa‘ded-
din Dı maş kıy ye, I-II, Bey rut 1411/1991, Ab-
dul lah b. Sü ley man el-Cev herî’ye ait şer-
hin hâşi ye si dir); el-Mevâhi bü’s-se niy ye 

(Sü yû tî’ nin el-Eşbâh ve’n-ne¾âßir fi’l-fürû£ 
ad lı ese ri nin Ebû Be kir b. Ebü’l-Kåsım 
el-Eh del ta ra fın dan özet le ne rek naz ma 
çekilmiş ha li olan el-Ferâßidü’l-be hiy ye’-
nin şer hi dir); Tet mî mü’d-düÅûl (Ta£lîšåt 
£alâ Med Åa li’l-vü½ûl ilâ £il mi’l-u½ûl); ¥â şi-

ye £ale’t-te la¹¹uf şer¼i’t-Te£ar ruf fî 

u½ûli’l-fıšh; Bu³ye tü’l-müştâš Şer ¼u 

Lü ma£i’ş-şeyÅ Ebî İs¼âš (nşr. Ahmed 
Dervîş, Dı maşk 1427/2006); Ney lü’l-meß-

mûl ¼âşi ye £alâ Lüb bi’l-u½ûl ve şer ¼i-

hî øå ye ti’l-vü½ûl; Ce ne’s-se mer şer ¼u 

Man ¾û me ti Menâzi li’l-šamer (baskı ye-
ri ve ta ri hi yok [Mat ba atü Hicâzî]); Teş nî-

fü’s-sem£ muÅta½ar fî £il mi’l-va²£; Men-

he lü’l-ifâde ¼âşi ye £alâ Risâle ti’l-ba¼¦ 

li-Taş köp rizâde; Tašrîbü’l-meslek li-

men erâde £il me’l-fe lek. Mü el li fin tah-

kik, ta‘lik ve tas hih et ti ği eser ler için de 

Ez her şeyh le rin den Ab dul lah b. Hicâzî eş-

Şer kå vî’ nin el-Câ mi£u’l-¼âvî fî mer viy-

yâ ti’ş-Şer šå vî’ siy le (Dı maşk 1405/1985) 
Mu ham med Fâtih b. Mu ham med ez-Zâ hi-

rî’ nin ¥üs nü’l-vefâ li-iÅvâni’½-½afâ ad lı 

ese ri (Bey rut 1408/1987) ve ko nu la rı nı se-

çip dü zen le di ği el-Muš te ¹af min it¼âfi’l-

ekâ bir bi-esâ nî di’l-müftî £Ab dil šå dir 

(nşr. Mu ham med Hâşim b. Ab dül gafûr 
es-Sindî, Bey rut 1408/1987) gi bi ça lış ma-

la rı bu lun mak ta dır.
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Mu ham med Yâ sîn el-Fâ dâ nî, İt ¼â fü’¹-¹âli bi’s-
sirrî (nşr. Bessâm Ab dül vehhâb el-Câbî), Dı maşk 
1403/1983, neş re de nin gi ri şi, s. 8-16; Mu ham-

mad Zak wan, Bi og ra fi Sing kat Sye ikh Ya sin al-
Fâ dâ nî, Ja kar ta 1993; Muh yid din Atıy ye v.dğr., 
De lî lü müßel lefâti’l-¼adî¦i’ş-şerîfi’l-ma¹bû£a, 
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(1897-2003), Ri yad 1425/2004, II, 743-744; M. 

van Bru ines sen, Ki tab Ku ning, Pe san tren dan 
Ta re kat: Tra di si-Tra di si Is lam di In do ne sia, Ban-
dung 1999, s. 36-37; Nizâr Abâza – M. Ri yâz el-

Mâ lih, İtmâmü’l-A£lâm, Bey rut 1999, s. 275-276; 

bir icâzet ve se bet tir. Mü el lif “el-Mü sel sel 

bi’l-ev ve liy ye” ha di siy le baş la yan ese rin-

de ha dis, usûl-i ha dis, tef sir, usûl-i tef sir, 

dört mez he be gö re meş hur fı kıh ki tap la-

rı, ferâiz, ilm-i fe lek, na hiv, sarf ve lu gat 

gi bi ilim le ri ken di le rin den oku du ğu ho ca-

la rıy la bun la ra ait se ned le ri ni zik ret miş tir 

(Ja kar ta 1370/1951; Dı maşk 1403/1983). 
3. İt ¼â fü’¹-¹âli bi’s-sirrî bi-esânîdi’l-Ve-

cî hi’l-Küz be rî. “Kü çük Küz berî” di ye bi li-

nen Ve cî hüd din Ab dur rah man b. Mu ham-

med el-Küz berî’ye ait ¡ebe tü’l-Küz berî 

üze ri ne ya zıl mış tır. Küz berî’nin se be tin-

de hak la rın da kı sa bil gi ver di ği yir mi üç 

ho ca sı na ait is nad lar bu eser de ay rın tı lı 

bi çim de açık lan mak ta ve on la ra ait ba-

zı icâ zet le rin tam met ni ve ril mek te dir 

(¡ebe tü’l-Küz berî ile bir lik te, nşr. Bessâm 
Ab dül vehhâb el-Câbî, Dı maşk 1403/1983). 
4. el-£Ucâle fi’l-e¼âdî¦i’l-mü sel se le (Dı-
maşk 1405/1984). 5. Ma¹ma¼u’l-vicdân 

fî esâ nî di’ş-ŞeyÅ £Ömer ¥am dân. Fâ-

dâ nî’ nin, ho ca sı Ömer Hamdân’dan aldı ğı 

ha dis ders le ri nin ar dın dan onun sened le-

riy le ver di ği icâzet le ri der le di ği üç cilt lik 

bir se bet tir. Mü el lif ese ri ni daha son ra İt-

¼â fü’l-iÅvân bi-iÅti½âri Ma¹ma ¼i’l-vic-

dân fî esânîdi’ş-ŞeyÅ £Ömer ¥am dân 

adıy la ih ti sar et miş tir (Ka hi re 1371/1952; 
Dı maşk 1406/1985). 6. Riyâ²u eh li’l-cen-

ne bi-â¦âri Eh li’s-sün ne (Dı maşk 1405/ 
1985). Ta kıy yüd din Ab dül bâ k¢ b. Ab dül-

bâ k¢ el-Ba‘lî’nin ay nı ad lı se be ti nin muh-

ta sa rı olup Fâ dâ nî’ nin dü zelt me ve ilâve-

le ri ni de içe rir. Fâ dâ nî’ nin ay nı tü re gi ren 

eser le ri ara sın da el-Fey ²ü’r-ra¼ mâ nî 

bi-icâ ze ti fa²île ti’ş-şeyÅ Mu ¼am med 

Taš¢ el-£O¦ mâ nî (Bey rut 1406/1985), 
Fey ²ü’l-müb dî bi-icâze ti’ş-şeyÅ Mu-

¼am med £İvaŠ Mü naš šaş ez-Ze bî dî 

(Bey rut 1408/1987), el-£İšdü’l-ferîd min 

Ce vâ hi ri’l-esânîd (Su ra ba ya, ts. [Dârü’s-
sek kåf]), Ten vî rü’l-ba½îre bi-¹urušı’l-is-

nâ di’ş-şehîre (Dı maşk 1403/1982), İt-
¼â fü’l-be re re bi-esânîdi’l-kü tü bi’l-¼a-

dî ¦iy ye ti’l-£aşe re (Dı maşk 1403/1982) 
gi bi ör nek ler yer al mak ta dır. 7. Va rašåt 

fî mec mû£a ti’l-mü sel selât ve’l-evâßil 

ve’l-esâ nî di’l-£âli ye (Ka hi re 1406/1985). 
8. el-Er ba£ûne’l-büldâniy ye: Er ba£ûne 

¼a dî ¦en £an er ba£îne şey Åan min er-

ba£îne be le den (Bey rut 1407/1986). 9. 

ed-Dür rü’l-men Šûd Şer ¼u Sü ne ni Ebî 

Dâ vûd. Yir mi cilt ol du ğu be lir ti len eser 

mat bu de ğil dir. 10. Fet ¼u’l-£al lâm şer ¼u 

Bu lû ³i’l-merâm min edil le ti’l-a¼kâm. 

İbn Ha cer el-As ka lâ nî’ ye ait ese rin dört 

cilt lik şer hi olup he nüz ba sıl ma mış tır. 

Fâ dâ nî’ nin kırk ha dis ve mü sel sel tür le-

ri ne gi ren eser le ri ara sın da el-Er ba£ûne 




