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gel di. Böl ge Habs burg lar’ın mev rus top-

rak la rın dan olup 1805’te Bav ye ra Kral-

lı ğı’ na bı ra kıl mış, 1814’te tek rar Avus-

tur ya’nın eli ne geç miş tir. On iki ço cuk lu 

fa kir bir aile nin ye din ci ço cu ğu olan Fall-

me ra yer’in ba ba sı gün de lik çiy di. Te mel 

eği ti mi ni ma nas tır da ki pa paz lar dan al dı, 

çok dil li bir böl ge nin dil öğ ren me ye te-

ne ği üs tün bir bi re yi ola rak az za man da 

ken di ni gös ter di, yö re nin bağ lı ol du ğu 

Bri xen Be le di ye si Ki li se Oku lu için ha zır-

lan dı, er ken yaş lar da Grek çe ve La tin ce 

ile ta nış tı. 1809’da İm pa ra tor Na pol yon 

dö ne mi Fran sız is tilâla rı için de Ti rol ler’de 

de ken di ni gös te ren ayak lan ma lar es na-

sın da Bav ye ra’da ki üni ver si te şeh ri olan 

Salz burg’a git ti, bu ra da özel ders ver mek 

su re tiy le ge çi mi ni sağ la ma ya ve tah si li ni 

sür dür me ye ça lış tı. 1813 ya zın da as ke re 

alın dı ve Fran sa’ya kar şı ya pı lan Ha nau 

(Frank furt ya kın ların da) sa va şın da (30-31 
Ekim 1813) çar pıştı. 1818’ de as ker lik ten 

ay rıl dı ve Augs burg’da ki bir il ko kul da ça-

lış ma ya baş la dı. 1826’da Mü nih’te ki bir 

li se de ge nel ta rih ve fi lo lo ji ho ca lı ğı na ta-

yin edil di. Bu ra da ge çir di ği dört yıl için de 

ta rih ho ca sı ola rak isim yap tı.

1824’te Da ni mar ka Aka de mi si’nin aç tı-

ğı, Trab zon İm pa ra tor lu ğu ta ri hiy le il gi li 

ya rış ma ya ka tı la rak bi rin ci lik ödü lü al dı. 

Vi ya na, Ve ne dik gi bi mer kez ler de Grek 

ve Şark kay nak la rın dan ge liş ti rip ha zır la-

dı ğı bu ese ri (Gesc hich te des Kai sert hums 
von Tra pe zunt) 1827’de Mü nih’te ba sıl dı. 

Mo ra ya rı ma da sı ta ri hi ne da ir Gesc hich-

te der Hal bin sel Mo rea während des 

Mit te lal ters isim li ça lış ma sıy la tek rar 

dik kat le ri çe ken Fall me ra yer, bu eser-

leriy le Bav ye ra Aka de mi si mu ha bir üye-

li ği ni ka zan mış ol mak la be ra ber hâlâ li se 

ho ca lı ğı ya pı yor du. Üni ver si te ho ca lı ğı na 

geç mek is ti yor sa da bu ar zu su ka bul 

gör mü yordu. Bu nun se bep le ri nin ba şın-

da her iki ki ta bın da za ma nın mo da sı olan 

He len hay ran lı ğı nı (Phil he le nizm) ze de le-

yi ci bir tu tum için de ol ma sı gel mek tey di. 

Özellikle Mora’ya dair ki ta bı nın ko par dı-

ğı fır tı na bunda et ki li ol du (Märtl, s. 16). 
Bav ye ra Kra lı I. Lud wig, He len hay ran lı ğı-

nın ön de gelen si ma la rın dan dı, oğ lu Ot-

to da 1832’de yeni Yu na nis tan’ın ilk kra lı 

se çil miş ti. Da ha Lan des hut’ta bir li se ta-

le be siy ken, Trab zon İm pa ra tor lu ğu’nun 

yı kı lı şın dan son ra Rum aha li nin Türk 

ida re si al tın da dinî açı dan es ki dö nem-

ler den çok da ha ra hat bir ha yat sür dü ğü 

gi bi dü şün ce le ri yü zün den eleş ti ril di ği 

bi li nen Fall me ra yer’in (a.g.e., s. 20) Trab-

zon ki ta bın da dün yevî ik ti da rın ki li se nin 

hâki mi ye ti ne gir di ği ni söy le me si, genç lik 

193-227). 5. el-İşâre fi’n-na¼v. Kay nak-

lar da el-İşâ rât ve Mušad di me fi’n-na¼v 

ola rak da anı lan muh ta sar bir eser dir (nşr. 
Mah mûd Mu ham med el-Âmûdî, Me cel le-
tü’l-Câ mi£ati’l-İslâmiy ye li’l-bu¼û¦i’l-in sâ-
niy ye, XX/1, Me di ne 2012, s. 215-230). 6. 

Tel Åî ½ü’l-£ibâre fî şer¼i’l-İşâre (Şer ¼u’l-
İşâ re). Mü el li fin el-İşâre fi’n-na¼v ad lı 

ese ri ne yaz dı ğı bir şerh olup (Sü ley ma ni ye 
Ktp., Şe hid Ali Pa şa, nr. 2322). Es ma bint 

Mu ham med el-Assâf ta ra fın dan yük sek li-

sans te zi ola rak neş re ha zır lan mış tır (Kül-
liy ye tü’t-ter biye li’l-benât, Ri yad 1412). 
Fâ ki hâ nî’ nin, Ebü’l-Bekå el-Uk berî’nin el-

İşâ re ad lı na hiv ki ta bı na Şer¼u’l-İşâ re 

fi’n-na¼v adıy la bir şerh yaz dı ğı na da ir 

bil gi (el-øåye tü’l-šu½vâ, neş re de nin gi ri-
şi, s. 14) yan lış tır ve muhte me len ken di 

ese ri ne yaz dı ğı bu şerh le ka rış tı rıl mış tır. 

7. el-Fec rü’l-münîr fi’½-½alâti £ale’l-be-

şî ri’n-ne ×îr (nşr. Hü se yin Mu ham med 
Ali Şük rî, Bey rut 2011). 8. el-Mev rid fi’l-

ke lâm £alâ £ame li’l-mev lid (nşr. Ali b. 
Ha san b. Ab dül hamîd, Resâßil fî ¼ük mi’l-
i¼ ti fâl bi’l-mev li di’n-Ne be vî  için de, Ri yad 
1419/1998, I, 6-14). Fâ ki hâ nî’ nin ken di ki-

tap la rın da ve di ğer kay nak lar da zik re di len 

baş ka eser le ri de var dır.
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Alman siyaset yazarý,
gazeteci, tarihçi ve seyyah.˜ ™

10 Ara lık 1790’da Bri xen ya kın la rın da 

(bu gün İtal ya’da ki Gü ney Ti rol böl ge-
si) Tschötsch üzüm bağ la rı te pe le rin de 

kü çük bir köy olan Ba ier dorf’ta dün ya ya 

ta ri ka tı na ya kın ol du ğu, sûfîler le ar ka daş-

lık yap tı ğı, on la rın edep ve ahlâkı nı be nim-

se di ği kay de di lir. Bu nun la bir lik te bid‘at 

ve aşı rı lık la ra kar şı ta vır al mış, el-Mev rid 

ad lı ese rin de re ga ib na ma zı, mev lid kan-

di li kut la ma la rı ve bu tö ren ler sı ra sın da 

ger çek leş ti ri len di ne ve ahlâka ay kı rı çal gı lı 

ve dans lı et kin lik le ri eleş tir miş tir. Baş ta 

fı kıh ve ha dis ol mak üze re bir çok ilim da-

lın da vu kuf sa hi bi olan Fâkihânî kay nak lar-

da ahlâk ve ya şa yı şıy la ör nek bir ki şi di ye 

zik re di lir. Mâlikî mez he bi nin te mel me-

tin le rin den İbn Ebû Zeyd’in er-Risâle’si-

ne yaz dı ğı şerh te bir kı sım ter cih ler de 

bu lun ma sı ve mez hep te ki ba zı mesâilin 

nak lin de ken di sin den son ra ki eser ler de 

re fe rans alın ma sı mez hep için de ki ko nu-

mu nun güç lü ol du ğu nu gös ter mek te dir. 

Bu nun la bir lik te mez hep ta as su bu ta şı-

ma dı ğı da be lir ti lir. Cemmâîlî’nin £Um de-

tü’l-a¼kâm ve Ne vevî’nin el-Er ba£în’ine 

yaz dı ğı kap sam lı şerh ler İbn Ha cer baş ta 

ol mak üze re ken di sin den son ra ki şârih le re 

kay nak teş kil et miş tir.

Eser le ri. 1. et-Ta¼rîr ve’t-ta¼bîr şer-

¼u Risâle ti İbn Ebî Zeyd el-Æay re vâ-

nî. Me di ne İslâm Üni ver si te si’nde Rum-

da Sâli hud din, Ab dül mecîd b. Yûsuf el-

Mut lak, Beşîr b. İmâm Ali ve Ab dul lah b. 

Mer zûk b. Râşid es-Su haymî ta ra fın dan 

ay rı bö lüm ler ha lin de yük sek li sans te zi 

ola rak tah kik edil miş tir (2004-2005). 2. Ri-

yâ ²ü’l-efhâm fî şer¼i £Um de ti’l-a¼ kâm. 

Cem mâ î lî’ ye ait ahkâm ha dis le ri der le me-

si nin şer hi dir. Şer hin de kırk beş ese re atıf-

ta bu lu nan Fâkihânî do ğu ve ba tı İs lâm 

ulemâsı nın gö rüş le ri ni bir ara ya ge tir miş-

tir. Bu eser de Mek ke Üm mül kurâ Üni ver-

si te si’nde Bedr b. Nâsır b. Süleyma n el-

Ömer, Ab dü lalîm b. Ubey dul lah er-Râ i k¢, 

Sâlih b. Avvâdî el-Karnî ve Yâsir b. Gå zî b. 

Ah med Mansûrî ta ra fın dan ay rı bö lüm ler 

ha lin de yük sek li sans te zi ola rak neş re ha-

zır lan mış (1428/2007), ese rin ba zı ne şir le ri 

de ger çek leş ti ril miş tir (nşr. Şerîfe el-Öme-
rî, I-III, Bey rut 1430/2009; nşr. Nû red din 
Tâ lib, I-V, Kü veyt 1431/2010). 3. el-Men-

he cü’l-mü bîn fî şer ¼i’l-Er ba£în. Ne ve-

vî’ nin meş hur kırk ha dis mec mu ası nın 

or ta ha cim de bir şer hi dir (nşr. Ebû Ab-
dur rah man Şev ket b. Rıf k¢ b. Şev ket, Ri yad 
1428/2007). 4. el-øå ye tü’l-šu½vâ fi’l-ke-

lâ mi £alâ âye ti’t-tašvâ. Gazzâlî’nin İ¼-

yâßü £ulû mi’d-dîn’i esas alı na rak Tahrîm 

sû re si nin 2 ve 3. âyet le ri nin tef sir edil di ği 

eser de ta sav vu fî bir yak la şım gö rül mek-

te dir (nşr. Mu ham med Yahyâ Bey dak, 
Bey rut 1415/1995; nşr. Mu ham med Şâyib 
Şe rîf, Mecmû£ fîhi min nevâdi ri türâ¦i’l-
Mâ li kiy ye  için de, Bey rut 1424/2003, s. 
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ede bi yat ta ri hi ken di si ne yer ver mez, 

ede bi yat an sik lo pe di le rin de de anıl maz 

(Lauer , s. 23). Eser le ri hak kın da yazı ya-

zan lar özel lik le onun Yu na nis tan ve Yu nan 

te zi aley hin de ka lem oy na tır lar (Schre iner, 
s. 33). Bu nun la be ra ber Gesc hich te des 

Kai sert hums von Tra pe zunt (Münc hen 
1827; T trc. A. Ce vat Eren, Trab zon İm pa-
ra tor lu ğu Ta ri hi, An ka ra 2011), Or ta Za-

man lar da Mo ra Ya rı ma da sı nın Ta ri hi 

(Gesc hich te der Hal bin sel Mo rea während 
des Mit te lal ters, Stutt gart, I, 1830; II, 1836), 
Trab zon İm pa ra tor lu ğu Ta ri hi ne Da ir 

Öz gün Frag man lar (Ori gi nal frag men te, 
Chro ni ken zur Gesc hich te des Kai sert hum 
Tra pe zunts, Münc hen 1843) gi bi eser le rin-

den do la yı ken di si ge nel de Bi zans ta rih çi li-

ği nin ku ru cu la rı ara sın da sa yı lır. Trab zon 

İm pa ra tor lu ğu Ta ri hi ko nu nun ilk ilmî 

mo nog ra fi si ola rak ka bul edi lir ve Fall me-

ra yer’in is miy le âde ta be ra ber anı lır (a.g.e., 
s. 50-51). Mo ra ta ri hi ise He len ler’in ve He-

le nizm’in çö kü şü nün po le mik ya ra tan bir 

ese ri ol muş tur. Ön söz de in san la rın geç-

miş le riy le ne de re ce de aynîleş ti ri le bi le ce ği 

so ru su nu or ta ya at ma sı ese ri ne çağ daş 

bir bo yut ka zan dır mış tır. Fall me ra yer, Yu-

na nis tan be şerî coğ raf ya sıy la il gi li gü rül tü 

ko pa ran gö rüş le rin de yal nız kal ma dı. Ye di 

cilt lik bir ese rin (His tory of Gre ece) ya za rı 

olan Ge orge Fin lay (ö. 1876) da ha yu mu-

şak bir tarz da ol sa da Fall me ra yer’in gö-

rüş le ri ni be nim se di. Yu nan lar’ın Slav iş ga li 

ve iskânı sü re cin de or ta dan kalk tık la rı te zi 

ye ni ku rul muş Yu nan Dev le ti’nde so ğuk 

kar şı lan dı ğı gi bi ilim âle min de de fır tı na-

lar ko par dı. An cak He len te zi tar tış ma la rı 

ay nı za man da Or ta çağ lar He len et nik ve 

ta rih sel araş tır ma la rı na da re vaç ver di 

(Schre iner, s. 54; Ve lo udis, XXIX [1970], 
s. 43 vd.).

Öte yan dan Fall me ra yer, Vi ya na Kon g-

re si so nun da (1815) gi de rek ar tan bir şe-

kil de Av ru pa’da ağır lı ğı nı his set ti ren Rus 

hâki mi ye ti nin iyi bir göz lem ci si sı fa tıy la 

Rus-Or to doks teh li ke si ne dik kat çek mek-

te ve bu nu Av ru pa için bir teh dit ola rak 

gör mek tey di. Bu ba kış açı sı da hi lin de 

ken di si, her ha liy le Bi zans et ki si al tın da 

or gan laş tı ğı ve şe kil bul du ğu ka na ati ni 

ta şı dı ğı Os man lı Dev le ti’nin Byzans ap res 

Byzans (Bi zans’tan son ra Bi zans) an la mın da 

Rus teh li ke si kar şı sın da bir sa vun ma hat-

tı teş kil et ti ği ne inan mak tay dı (Schmitt, 
s. 95-96). “He len so yu nun gü nü müz Av-

ru pa’sın da kö kü ta ma men ka zın mış tır, 

Yu na nis tan’da ki hı ris ti yan hal kın da mar la-

rın da bir dam la saf ve ka tık sız He len kanı 

ak maz” tar zın da ki be yan la rı Fall me ra-

yer’in He len düş ma nı ola rak gö rül me si ne 

All ge me ine Zei tung’a gön der di. Bu ra-

dan Atos, Selânik, Tır no va, Ati na yo luy la 

ge ri dön dü ve iz le nim le rin den ha re ket le 

Frag men te aus dem Ori ent (T trc. Hü-
se yin Sa li hoğ lu, Do ğu’dan Frag man lar, 
An ka ra 2002) ad lı ese ri ni ya yım la dı (Stutt-
gart 1845; Münc hen 1963). Bu ra da da te-

mel gö rü şü ne yer ver di. He len say gın lı ğı nı 

ağır bir şe kil de ze de le mek le it ham edil di. 

1847’ de çık tı ğı üçün cü Şark ge zi sin de Ati-

na, Ku düs ve Trab zon’u gez di. Av ru pa’da 

hür ri yet çi ve mil li yet çi ayak lan ma la rın ya-

şan dı ğı ve kan lı bir şe kil de bas tı rıl ma ya 

ça lı şıl dı ğı, özel lik le Ma car ve Leh va tan-

per ver le rin Os man lı Dev le ti’ne sı ğın dı ğı bir 

za man da yaz bo yun ca İs tan bul Bü yük de-

re’de kal dı. Bu ara da ken di si ne Sul tan Ab-

dül me cid ta ra fın dan İf ti har ni şa nı ve ril di. 

Fall me ra yer bu mü na se bet le ve Türk ler’in 

si yasî mül te ci le re kar şı gös ter dik le ri mi sa-

fir per ver lik ten de et ki len miş ola rak Sul tan 

Ab dül me cid’in şah sın da Os manlı ül ke si ni 

“Av ru pa hür ri yet per verânı nın son sı ğı-

na ğı, ahlâkî ve in sanî bir ida re nin de mir 

at tı ğı son li man” di ye ni te len dir di (Ge sam-
mel te Wer ke, II, 94-95).

1848 son la rı na doğ ru ge len ha ber de 

Ma xi mi li an Üni ver si te si’ne ta rih pro fe sör-

lü ğü ne ta yin edil di ği ni öğ ren di. Bu ha ber 

üze ri ne se ya ha ti ni kı sa ke sip Mü nih’e dön-

dü. Ken di si ne kar şı da ha yu mu şak dav-

ra na ca ğı nı um du ğu ye ni Bav ye ra kra lı II. 

Ma xi mi li an ta ra fın dan ka bul edil di. Güç lü-

le re kar şı çık ma yı ve mu ha le fe ti öne ren, 

li be ral fi kir le ri ve bu fi kir ler le kay na yan 

Av ru pa’da ki ih tilâlle re sı cak ba kan ki şi li-

ğin den ötü rü Ey lül 1849’da üni ver si te ho-

ca lı ğı nı fii len yü rüt me imkânı bu la ma dan 

emek li edil di ve ka nun lar kar şı sın da sı kın-

tı ya düş müş hal de bir müd det ya şa mak 

zo run da ka la ca ğı İs viç re’ye geç ti. 1850’de 

ilân edi len ge nel af se be biy le Mü nih’e dön-

dü ğün de aka de mi üye li ği ni sür dür düy se 

de üni ver si te ye ge ri dö ne me di. 26 Ni san 

1861’de Mü nih’te öl dü.

Fall me ra yer bu gün ar tık yıl dı zı sönmü ş 

bir ya zar ola rak ka bul edi lir, hiçbir Alma n 
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yıl la rın da ki dü şün ce le ri nin Av ru pa’yı ka-

sıp ka vu ran 1848 ih tilâlle ri nin li be ral ve 

ki li se kar şı tı dü şün ce le ri da hi lin de ar tık 

ka na ate dö nüş müş bi rer ifa de le ri gi biy-

di. Mo ra ki ta bın da da or ta za man lar dan 

iti ba ren es ki He len hal kı nın çok tan si li nip 

git ti ği ve bu ra la rın Slav-Ar na vut aha li nin 

böl ge si ha li ne gel di ği, Yu na nis tan’ın es ki 

He len ler’in doğ ru dan ar dıl la rı ile meskûn 

bir yer ol ma dı ğı, halk la rın bir bi ri ne ka-

rış tı ğı ve He len ler’in or ta dan kalk tı ğı gi bi 

gö rüş le ri, Ka to lik ve es ki an ti ki te ye iti-

bar eden baş ta Bav ye ra kra lı ol mak üze-

re dev rin oku muş ke si mi nin de ğer le ri ne 

ters düş müş tü.

Fall me ra yer Ağus tos 1831’de ilk Şark 

se ya ha ti ne çık tı. Göz lem le ri so nu cun da 

na za ri ye le ri nin doğ ru lu ğu na bir de fa da-

ha inan dı. Üç yıl son ra Mü nih’e ge ri dön-

dü. Er te si yıl ni ha yet Bav ye ra Aka de mi si 

üye li ği ne ta yin edil diy se de kra lın bu na 

onay ver me si bir yıl dan faz la sür dü. Aka-

de mi ye ka bul ko nuş ma sı nı 112 say fa ha-

lin de Stutt gart’ta bas tır dı. Yu na nis tan’ın 

Slav lar ta ra fın dan iş ga li nin Ati na ve At ti ka 

böl ge sin de mey da na ge tir di ği de ği şik lik ler 

ve so nuç la rı ko nu lu ko nuş ma sıy la o gün-

kü Yu na nis tan’ın be şerî coğ raf ya sı na da ir 

olan fi kir le ri ne da ha da bir açık lık ge tir di. 

Böl ge de yap tı ğı se ya hat es na sın da ki tes-

bit le ri doğ rul tu sun da hal kın di li nin Ar na-

vut ça ol du ğu na ve özel lik le yer isim le ri nin 

ile ri sür dü ğü tez le re güç kat tı ğı na işa ret 

et ti. Böy le ce Yu na nis tan’da ya şa yan la rın 

es ki He len ler’in ar dıl la rı ol du ğu te zi ni sa-

vu nan lar la ara sın da ki tar tış ma lar ye ni den 

alev len di. Fall me ra yer 1836’da Mo ra ki ta-

bı nın II. cil di ni ya yım la dı ve bu ra da te zi ni 

da ha ke sin ifa de ler le an lat tı. 1821-1829 

ara sın da ki Yu nan ayak lan ma sı nın He len 

is ya nı de ğil ger çek bir “is kip tar” ayaklan-

ma sı (re in schkypi ta risc he Re vo lu ti on) sa yıl dı-

ğı nı id dia ede rek Ar na vut vur gu lu Yu na-

nis tan te ori si ne son şek li ni ver miş ol du. 

Gö rüş le ri ne kar şı çı kan lar ca ta rih çi ol mak-

tan zi ya de si ya set ya za rı, za ma nın po li ti ka 

esin ti le ri ne ka pıl mış ol ma gi bi ten kit le re 

uğ ra dıy sa da yer leş miş bil gi ve ka na at le-

rin sor gu la nıp sar sıl ma sın da önem li rol 

oy na dı.

Çe şit li dil le re vâkıf ol mak la ye tin me yen 

Fall me ra yer, Ar na vut ça ve Rus ça ya nın da 

Türk çe ile de il gi len di ve bu di li iyi de re ce-

ler de öğ ren di. 1840’ta ikin ci Şark ge zi si ne 

çık tı; Atos ve Ati na üze rin de yap tı ğı bir 

se ya hat ne ti ce sin de Ekim 1841’de git ti ği 

İs tan bul’da bir yıl kal dı. Yol iz le nim le ri ni 

ge nel de pek çok ya zı la rı nı ya yım lan mak 

üze re yol la dı ğı, ken di se ya hat le ri ni de 

bü yük öl çü de fi nan se eden Augs bur ger 
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an la şıl mak ta dır (Def ter dar Sarı Mehmed 
Paşa, s. 314).
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Er kan), İs tan bul 2011, s. 137, 156; Top çu lar Kâ-
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1001, 1165; Naîmâ, Târih (haz. Meh met İp şir li), 
An ka ra 2007, III, 1069; Def ter dar Sa rı Meh med 

Pa şa, Züb de-i Ve ka yiât (haz. Ab dül ka dir Öz can), 
An ka ra 1995, s. 181, 314, 438; Si lâh dar Fın dık lı lı 

Meh med Ağa, Zeyl-i Fez le ke (haz. Na zi re Ka ra-
çay Tür kal, dok to ra te zi, 2012), MÜ Tür ki yat Araş-
tır ma la rı Ens ti tü sü, s. 291, 702, 826, 827, 915; 
Râ şid Meh med Efen di – Çe le bizâde İs ma il Âsım 

Efen di, Târîh-i Râşid ve Zey li (haz. Ab dül ka dir 
Öz can v.dğr.), İs tan bul 2013, I, 358, 434; II, 1148; 
III, 1365, 1432, 1511, 1542; Uzun çar şı lı, Os man lı 
Ta ri hi, III/2, s. 287-288; Ab dül ka dir Öz can, “Ser-
had Ku lu”, DİA, XXXVI, 560-561.

ÿAb dül ka dir Öz can

– —FÂSÎ, Abdülhafîz
א ) ا ا  )

Ebü’l-Fazl Abdülhafîz
b. Muhammed et-Tâhir

b. Abdilkebîr el-Fâsî el-Fihrî
(1883-1964)

Faslý muhaddis,
fakih, kadý, edip ve tarihçi.˜ ™

1301’de (1883) Fas şeh rin de doğ du ve 

ora da bü yü dü. Ku zey Af ri ka fâti hi Uk be 

b. Nâfi‘ el-Fihrî’nin so yun dan ge len ve En-

dü lüs şe hir le rin den Mâle ka’nın (Ma la ga) 
âlim le riy le meş hur ai le le rin den bi ri olan 

Be ni’l-Cedd’e men sup tur. Ai le si IX. (XV.) 

yüz yı lın son la rı na doğ ru Fas’a göç et miş ve 

bu ra ya nis bet le anıl mış tır. Kettânî ai le sin-

den olan an ne si Hz. Ha san’ın nes lin den dir. 

Fâsî, baş ta ba ba sı ol mak üze re Fas’ın ön de 

ge len âlim le rin den Arap di li ve ede bi ya tı, 

man tık, be yan, ta rih, tef sir, ha dis, ta sav-

vuf, fı kıh ve usu lü, kelâm gi bi ilim le ri tah sil 

et ti. Ba ba sın dan Kur’an ve tef si rin ya nı 

sı ra İmam Mâlik’in el-Mu va¹¹aß ını, Buhârî 

ve Müs lim’in sa hih le ri ni, Ebû Dâ vûd, Tir-

mizî, Nesâî ve İbn Mâce’nin sü nen le ri ni, 

Bey hak¢’nin Şu£abü’l-îmân’ını, Hâ kim’in 

el-Müs ted rek’ini, Kådî İyâz’ın eş-Şifâß sı-

nı, Tir mizî’nin eş-Şemâßil’ini ve Ne vevî’nin 

Er ba£în’ini oku du. Özel lik le ha dis il mi ne 

yö nel di. Fas’ta ki öğ re ni mi nin ar dın dan 

ilmî se ya hat le re çı ka rak Tu nus, Mı sır, Fi lis-

tin, Şam ve Hi caz’ı do laş tı; bu şe hir ler de-

ki âlim ler den fay da lan dı; on lar dan icâzet 

al dı ve ken di le ri ne icâzet ver di. Fas’ta ve 

di ğer ül ke ler de ken di le rin den ders al dığı 

ho ca lar ara sın da Mu hammed b. Arabî 

sa yı lan bu at lı lar gö rev yap tık la rı ka le le rin 

öne mi ne gö re “fârisân-ı ev vel, fârisân-ı 

sânî, fârisân-ı sâ lis” gi bi bö lük le re ay rıl-

mış tır. Bun la rdan her bi ri nin ba şın da ağa 

de ni len zâbit ler bu lu nur du. Ço ğu ulûfe-

li olan fârisânın bir kıs mı ti mar ta sar ruf 

eder di. Ulûfe li olan lar gö rev yap tık la rı eya-

le tin ge lir le rin den al dık la rı ma aş la, ti mar lı 

fârisân da ta sar ruf et tik le ri mukåtaa ge-

li riy le ge çi nir di. Ma aş alan la ra ba zan “at lı 

ulûfe li” de nir di. Asıl gö rev le ri bu lun duk-

la rı ka le yi ve sı nır boy la rı nı ko ru mak olan 

fârisânın ka le ku şat ma la rı na da ka tıl dı ğı 

gö rül mek te dir. Ni te kim Çeh rin ve Bel grad 

ka le le ri nin ku şat ma sın da yer al dık la rı bi-

lin mek te dir (Si lâh dar Fındıklılı Mehmed 
Ağa, s. 291, 915). XVII. yüz yıl da fet he di len 

Gi rit ada sı nın Gran bu sa Ka le si’ne 1693’-

te ti mar lı kırk beş fârisân ta yin edil miş-

tir (Def ter dar Sarı Mehmed Paşa, s. 438). 
Uzun çar şı lı, yi ne ka le ler de gö rev ya pan ve 

“beş lü” de ni len bir lik ler le fârisânın ay nı 

ol du ğu ka na ati ni ta şı mak la bir lik te (Os-
man lı Ta ri hi, III/2, s. 287) bu ad lan dır ma 

hiz met et tik leri yö re ye gö re de ğiş miş 

ola bi lir. Ser had boy la rın da ki azeb le rin at lı 

olan la rı na da fârisân adı ve ril di ği be lir til-

mek te dir. XVII. yüz yılda özel lik le taş ra da 

gö rev ya pan dev let ri câ li nin ka pı hal kın-

dan ken di le ri ne sa ru ca, sek ban da de ni len 

le vent ler ara sın da fâ ri sâ nın da bu lun du ğu 

Budin’de görevli ulûfeli askerlerden fârisânın da zikredildiği 

bir belge  (Osmanlı Kanunnâmeleri, VIII, 146)

ve gü nü müz de de özel lik le Yu na nis tan’da 

bu an lam da anıl ma sı na yol aç mış tır (Ze le-
pos, s. 133). Böy le ol mak la be ra ber Slav lar 

ve Ar na vut lar ara sın da say gın bir isim dir 

ve eser le ri bu dil le re çev ril miş tir.
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ÿKe mal Bey dil li

– —FÂRÝSÂN
אن ) אر  )

Kalelerde görevli atlý askerleri
ifade eden bir terim.˜ ™

Os man lı as kerî teş kilâtın da ge nel lik le 

sı nır ka le le rin de ve as kerî üs ni te li ği ta-

şı yan önem li yer ler de is tih dam edi len 

at lı as ker le re fâ ri sân den miş tir. Ke li me 

Arap ça fe re sin (at) ism-i fâili olup Fars-

ça “-ân” ekiy le ço ğul ha le ge ti ril miş tir. 

Bu atlı as ker le rin ka le ler de ilk de fa ne 

za man bu lun du ğu bi lin me mek le bir lik te, 

XVI ve özel lik le XVII. yüz yıl lar da gi de rek 

öne mi ar tan sı nır ka le le rin de ge nel lik le 

ma hal lin den sağ la nan as ker ler den oluş-

mak üze re yo ğun bi çim de kul la nıl dı ğı tes-

bit edil mek te dir. Ser had ku lu sı nı fın dan 

Kanûnî Sultan

Süleyman

tarafından

Budin

beylerbeyine

gönderilen

Peşte

fârisleriyle de ilgili

bir hüküm
(BA, MD, nr. 5,
s. 594, hk. 1643)




