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(nşr. Ab dül mecîd Hayâlî), Bey rut 1424/ 2003; 
a.mlf., el-İs£âd bi-mü him me ti’l-isnâd, Raba t 
1357/1938; Ab düs selâm b. Ab dülkådir İbn Sûde, 
Delîlü müßer riÅi’l-Ma³ri bi’l-aš½â, Dârülbeyzâ 
1960, I, 47, 75, 201, 258; a.mlf., İt¼âfü’l-mü¹â li£ 
bi-ve feyâti a£lâmi’l-šar ni’¦-¦âli¦ £aşer ve’r-râbi£ 
(Mevsû£atü a£lâmi’l-Ma³rib için de, nşr. Muham-
med Haccî), Bey rut 1417/1996, IX, 3376-3379; 
a.mlf., Sel lü’n-ni½âl li’n-niŠâl bi’l-eşyâÅ ve eh-
li’l-kemâl: Fih ri sü’ş-şüyûÅ (nşr. Mu hammed 
Haccî), Bey rut 1417/1997, s. 190-193; Abdul lah 

b. Ab bas el-Cirârî, Min A£lâmi’l-fikri’l-mu£â½ır bi’l-
£Ud ve teyn: er-Rabâ¹ ve’s-Selâ, Ra bat 1391/1971, 
II, 328-330; a.mlf., et-Teßlîf ve nehŠatühû bi’l-
Ma³ rib fi’l-šar ni’l-£işrîn min 1900 ilâ 1972, Ra bat 
1406/1985, s. 331-333; Yû suf Ab dur rah man el-

Mar‘aşlî, Ne¦rü’l-cevâhir ve’d-dü rer fî £ulemâßi’l-
šar ni’r-râbi£ £aşer, Bey rut 1427/2006, I, 627-632; 
Mu ham med Mahlûf, Şe ce re tü’n-nûri’z-ze kiy ye 
fî ¹abašåti’l-Mâli kiy ye (nşr. Ali Ömer), Ka hi re 
1428/2007, II, 492-494; Yvet te Ka tan Ben sa mo-

un – Ra ma Cha lak, Le mag hreb: De l’em pi re ot-
to man à la fin de la co lo ni sa ti on fran ça ise, Pa ris 
2007, s. 378; Nefîse ez-Ze hebî, “Ab dül¼afî¾ b. 
e¹-ªâhir el-Fâsî”, Ma£le me tü’l-Ma³rib, Se lâ 1425/ 
2004, XIX, 6402.

ÿİs ma il Ce ran

– —FAÞ

Gürcistan’da tarihî bir þehir.˜ ™

Gür cis tan’ın baş şeh ri Tif lis’e 312 km. 

me sa fe de olup Ri on neh ri nin Ka ra de niz’e 

ulaş tı ğı yer de ku rul muş tur. Min grel ler ve 

Gür cü ler’in Po ti şek lin de isim len dir dik le ri 

Faş’ın ta rihî geç mi şi Grek ler’in Pha sis / Fa-

sis, İtal yan lar’ın Fas so de dik le ri an tik yer-

leş me ye ka dar iner. Pha sis adı, milâttan 

ön ce 750-650 yıl la rı ara sın da ya şa dı ğı 

tah min edi len Yu nan di dak tik şi iri nin ön-

cü le rin den Hi si odos’un Theo gony ad lı 

ese rin de şe hir adı de ğil ır mak adı ola rak 

geç mek te dir. Faş / Po ti ve çev re si nin ta ri-

hi 2600 yı lı aş mak ta dır. Mi le tos lu The mis-

to go ras ön cü lü ğün de ge len ko lo nist le rin 

kur du ğu bu şe hir den fi lo zof ve as tro nom 

He rac li des Pon ti cus da bah set mek te dir. 

Bu ra sı da ha son ra Ro ma kon tro lü ne gir-

miş tir.

Coğ raf ya cı Stra bon, Faş’ın de ni ze dö kül-

dü ğü yer de bü yük bir ti carî ala nın ol du ğu-

nu, bu ra nın iki ta ra fı nı de niz, di ğer ta ra-

fı nı da neh rin çev re le di ği ni yaz mak tadır. 

Stra bon ay rı ca Faş’ın çev re sin de Aea şeh-

ri nin bu lun du ğu nu ifa de eder (Dubois de 
Montpére ux, I, 536, 546). Pli nus ise (23-
79) Faş’ın ke na rın da ki bu şeh rin de niz den 

15.000 adım uzak ta yer al dı ğı nı be lir tir. 

Her iki ya zar da bu ra sı nın Hin dis tan’dan 

Ka ra de niz’e ula şan ti ca ret yo lu nun can lı 

bir mer ke zi ol du ğu nu kay de der. VI. yüz-

yıl da ya şa dı ğı tah min edi len, Et ni ca ad lı 

coğ raf ya söz lü ğü nün ya za rı olan Bi zans lı 

Step ha nus / Step ha nos, Aea’nın Kol his’te 

Mü el lif, en ha cim li ese ri olan bu ki ta bın-

da çe şit li ül ke ler de ders al dı ğı ho ca lar ve 

on lar dan oku du ğu ki tap lar hak kın da bil gi 

ver miş tir. Eser de ön ce te ber rü ken Mu-

ham med ve Ah med ad lı âlim le re yer ve-

ril miş, da ha son ra ki şi ler al fa be tik sı ra ya 

gö re ya zıl mış tır. 7. el-İs£âd li-mü râßâti’l-

isnâd (Ra bat 1357/1938). 8. İs tin zâ lü’s-

sekîne ti’r-ra¼mâniy ye bi’t-ta¼ dî ¦i bi-

er ba£îne’l-büldâniy ye (Tıtvân 1373/1953; 
Bey rut 2003). Kırk te mel ha dis kay na ğın-

dan, ön ce ki kırk ha dis ki tap la rın da da geç-

me yen kırk ha di sin her bi ri ha dis tah si li 

için git ti ği bir bel de ye men sup ho ca lar dan 

alı nıp der len me siy le oluş tu rul muş tur.

Ab dül hafîz’in kay nak lar da adı ge çen 

di ğer ba zı eser le ri de şun lar dır: Teßlîf fî-

fel se fe ti târîÅi eş he ri dü ve li’l-Ma³ri-

bi’l-aš ½â; Ter cümânü’l-mu£rib an 

eş he ri fürû£i’ş-Şâ×eliy ye (Ra bat el-
Hi zâ ne tü’l-âmme, nr. 4400, Mağ rib’de 
hü küm sü ren İdrîsîler, Murâbıt lar, Mu-
vah hid ler, Me rî nî ler, Sa‘dîler ve Filâlîler 
hak kın da dır); Mecmû£a mi ne’t-terâcim 

(Ra bat el-Hizâne tü’l-âmme, nr. 4413, 
ba ba sı Mu ham med Tâhir ve de de si Ab-
dül kebîr el-Fâsî’ye ders ve icâzet ve ren 
ho ca la rı ta nı tan bir eser dir); Sil si le tü 

Mu¼âŠarât (1922 yı lın da Ra bat’ta Med-
re se tü’l-ulyâ’da ver di ği kon fe rans la rın 
me tin le ri dir); ƒa ¹a vât ve ƒa¹arât (Ra-
bat el-Hizâne tü’l-âmme, nr. 4413, 1910’da 
Mağ rib’in sa hil ke sim le ri ne ger çek leş tir-
di ği se ya ha ti sı ra sın da ka le me al dı ğı, 
Meh di ye, Sâle, Ra bat, Dârül beyzâ, Tan ca, 
Kas rül kebîr, Arâîş şe hir le ri ni ve bu ra lar da 
kar şı laş tı ğı âlim le ri ve fa zi let er ba bı nı an-
lat tı ğı se ya hatnâme si dir); Şü ×û rü’l-£as-

ced fi’×-×ey li £alâ £inâye ti üli’l-mecd 

(1911’de üç bö lüm ha lin de te lif edil miş 
olup bi rin ci bö lüm de Mevlây Sü ley man, 
hâti me de ise ken di si hak kın da bil gi ver-
di ği ese ri dir); Teşyîdü’l-¼u½ûni’l-hen-

de siy ye li’d-difâ£i £ani’ş-şebîbe ti’l-

£a½riy ye (Ra bat el-Hizâne tü’l-âmme, 
nr. 4409; re sim li olan di ğer bir nüs ha sı 
Tan ca’da Hizâne tü Ab dul lah Kennûn’da 
bu lun mak ta dır, nr. 10615); el-Meh diy-

ye ve’l-meh diyyûn; ƒa bâ ya’z-zevâyâ; 

el-Besâtînü’l-hen de siy ye fi’z-zeb bi 

£ale’ş-şebîbe ti’l-med re siy ye; el-İn½âf 

fî mesßele ti’l-£amel bi-Åabe ri’t-telgrâf; 

Risâle fi’l-ke lâm £ale’l-kevâkib ve 

sükkânihâ ve’s-su£ûdi ileyhâ; Teb-

rißetü’l-İslâm £ani’l-Åu râ fât ve’l-evhâm 

(eser le ri nin bir lis te si için bk. Yûsuf Ab-
dur rah man el-Mar‘aşlî, I, 631-632).

BİB Lİ YOG RAF YA :

Ab dül hafîz el-Fâsî, Mu£ce mü’ş-şüyûÅ el-mü-
semmâ Riyâ²ü’l-cen ne ev el-Müd hi şü’l-mu¹rib 

el-Bennânî, Mu ham med b. Abdül vâ hid 

ez-Zerhûnî, Mu ham med b. Abdülke-

bîr el-Kettânî, Mu hammed b. Ca‘fer el-

Kettâ nî, Ah med b. Tâlib İbn Sûde, Ah-

med b. İsmâil el-Berzencî, İb nü’l-Hayyât 

ez-Zük kâ rî, Ahmed b. Me’mûn el-Belgay-

sî, Ah med Şe rîf es-Senûsî, Cemâled din 

el-Kåsımî gi bi âlimler var dır. Fâsî Mu£-

ce mü’ş-şü yûÅ’unda 113 hoca sını ta-

nı tır. Genç yaş la rın dan iti baren Fas’ta 

ya yımla nan es-Sa£âde der gisine ilmî ve 

edebî makaleler yazdı . Ay rı ca Mu ham med 

el-Hâc es-Simlâlî, Mah med b. İbrâhim 

el-Fâsî, Ca‘fer b. İdrîs el-Kettânî, Ebû 

Cîde b. Ab dülkådir el-Fâsî ve di ğer bazı 

şeyh ler va sı ta sıy la Nâsı riyye, Kådi riyye, 

Derkåviy ye, Nakşibendiy ye, Vezzâniy ye, 

Şâzeliyye, Rifâiy ye, Halve tiy ye, Senûsiyye 

ve Kübreviy ye gi bi ta ri kat la ra in ti sap etti.

Fas’ın Dükkâle, Sîdîbennûr, Su vey re 

ve Set tât şe hir le rin de yak la şık on yıl ka-

dı lık ya pan Fâsî bir sü re ağır ce za mah-

ke me si üye li ğin de bu lun du. Fran sız or du 

bir lik le rin ce tah tın dan uzak laş tı rı lan V. 

Mu ham med’in ye ri ne tah ta çı ka rı lan Mu-

ham med b. Ara fe ta ra fın dan Settât şeh ri 

ka dı lı ğı na ge ti ril di. Ka sım 1955’te tek rar 

tah ta otu ran V. Mu ham med’in em riy le 

gö re vin den az le dil di ve ser ve ti nin dört te 

bi ri ne el ko nul du. Bun dan son ra za ma-

nı nı öğ re tim ve te lif le ge çir di, Ra bat’ta 

bu lu nan evin de ölün ce ye ka dar yaz mak la 

meş gul ol du. 24 Ra ma zan 1383 (8 Şu bat 

1964) ta ri hin de ve fat et ti ve Ra bat’ta Şâle 

Kab ris ta nı’na de de si nin ya nı na def ne dil di. 

Ta le be si Ab düs selâm b. Ab dülkådir İbn 

Sûde’nin ha dis, ta rih ve di ğer ko nu lar da 

de rin bil gi ye ve zen gin bir kü tüp ha ne ye 

sa hip ol du ğu nu söy le di ği Fâsî ha dis, ta rih, 

ensâb ve ede bi yat ala nın da de ğer li eser ler 

yaz mış tır. Onun şi ir le ri de bu lun mak ta dır.

Eser le ri. 1. Eş he rü meşâhîri’l-£âßilât. 

Mağ rib’in ta nın mış ai le le ri nin ta nı tıl dı ğı 

ese rin ba zı bö lüm le ri 1335 (1916) yı lın da 

es-Sa£âde der gi sin de neş re dil miş tir. 2. 

ed-Dâßü ve’d-devâß (Fas 1338/1919). 3. 

el-İn ti½âr bi’l-vâ¼i di’l-šahhâr fî ib¹âli 

naš ²i Ebî Cendâr (Ra bat 1341/1922). Şâle 

Kab ris ta nı’nda med fun Yahyâ b. Yûnus 

hak kın da dır. 4. et-Tâc fî men is mühû 

Mu ¼am med min mülûki’l-İslâm (Ra-
bat 1346/1927). 5. el-Âyâtü’l-bey yinât fî 

şer ¼i ve taÅrîci’l-e¼âdî¦i’l-mü sel se lât. 

Üç bö lüm den olu şan ese rin sa de ce bi rin-

ci bö lü mü ya yım lan mış tır (Ra bat 1930). 
6. Mu£ce mü’ş-şüyûÅ el-mü sem mâ Ri-

yâ ²ü’l-cen ne ev el-Müd hi şü’l-mu¹ rib. 

İlk neş ri 1350’de (1931) Ra bat’ta iki cüz 

ha lin de ya pı lan ese ri Ab dül mecîd Hayâlî 

ye ni den neş ret miş tir (Bey rut 1424/2003). 
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gi riş le ri ne uy gun ol ma dı ğın dan 1724’ te 

ya pı lan ça lış ma lar la es ki ha li ne ge ti ril di. 

Ka le de in şa edi len tab ya la ra Bi na Emi-

ni, Ket hüdâ Pa şa, İsmâil Pa şa ve Os man 

Pa şa ad la rı ve ril di (Ay dın, sy. 6 [1986], s. 
70-87). Ka le için de ya pı lan ca mi ye de III. 

Ah med’e it ha fen Sul tan Ah med Ca mii de-

nil di (a.g.e., s. 90). 1737’ den iti ba ren bir-

çok de fa kuv vet len di ri lip ta mir edi len ka le, 

Os man lı-Rus sa vaş la rı es na sın da Suc ho tin 

ku man da sın da ki Rus bir lik le ri nin sal dı rı sı-

na uğ ra dı (1771). An cak Rus lar ka le yi ele 

ge çi re me dik le ri gi bi 1772’ de Kaf kas ya’yı 

bo şalt mak zo run da kal dı lar (Klap roth, 
II, 224). 1768-1774 Os man lı-Rus sa va şı nı 

mü te akip 1780’ de di ğer ka le ler (So hum, 

Ana ka ra) ya nın da Faş Ka le si’nde de ye ni 

ta mir ler ya pıl dı. Tab ya lar, mut fak, ca mi, 

cep ha ne lik, ye ni çe ri efen di si ko na ğı, de-

ğir men, ka ra kol ha ne ler ve di ğer yer le rin 

ta mi ri 1783’ te ta mam lan dı. 1782-1783 

yı lın da ka le de 188 ne fer yer li ku lu bu lu nu-

yor du (Ay dın, sy. 6 [1986], s. 107).

Kaf kas böl ge sin de ya yıl ma yı ve bu ra-

yı ele ge çir me yi he def le yen Rus Ça rı I. 

Alek sandr böl ge de bu lu nan han lık lar la 

ya kın dan il gi len di ve 1803’ te Min grel ya 

Dad ya nı Prens Gri gor ile ya pı lan an laş ma 

so nun da Rus ya bu han lı ğın ko ru ma sı nı 

üst len di. An laş ma nın ar dın dan 1806-1812 

Os man lı-Rus sa va şı es na sın da Rus lar Faş 

Ka le si’ni he def al dı lar. Ka le ye yö ne lik ilk 

sal dı rı 1809 Ma yı sın da ya pıl dı, fa kat ba-

şa rı sız lık la so nuç lan dı. Da ha son ra Gür-

cü ler’in de des te ği ni alan Rus lar 14 Ka-

sım’da tek rar sal dır dı lar. Bu de fa 27 Ka-

sım 1809’ da Çıl dır ve Trab zon va li le ri nin 

ge re ken yar dı mı yap ma ma la rı yü zün den 

ka le ku man da nı Me miş Ağa ka le yi Rus-

lar’a tes lim et mek zo run da kal dı (Ay dın, 
s. 93-96). An cak 1812 Bük reş Ant laş ma sı 

Faş

Min grel ve Aba za kı yı la rı ya nın da Ka ra-

de niz’in do ğu-gü ney kı yı la rı ve Faş (Ri on) 

ır ma ğı boy la rı kon trol al tı na alın mış ol du. 

Faş’ın bir yer le şim ye ri ola rak or ta ya çı-

kı şı da bu dö nem de ger çek leş ti. Ka le nin 

in şa sı nın üze rin den iki yıl gi bi kı sa bir sü re 

geç me si ne rağ men Ba tum bey ler be yi ne 

ya zı lan 1581 ta rih li bir hü küm de Faş’a ta-

yin edi len kap ta nın elin de ki iki ge mi den 

bi ri ni ora da bı ra ka rak şeh rin gü ven li ği-

nin sağ lan ma sı ve ağaç tan ka le nin yı kı lıp 

taş tan ya pıl ma sı is ten di. Bu nun için de 

el li ge miy le bu ra ya taş nak le dil me si plan-

lan dı. An cak bu te şeb bü sün ta mam la nıp 

ta mam lan ma dı ğı ko nu sun da bil gi yok tur 

(Ay dın, sy. 6 [1986], s. 70). Bu nun la be ra-

ber bu sa vaş dö ne min de Gür cis tan dört 

san ca ğa ay rıl dı, Faş da 7 Mart 1582’ de 

210.000 ak çe he sa bıy la Ba tum alay be yi 

Câfer Bey’e ve ril di (a.g.e., s. 68-70).

1640’ ta Faş Ka le si, Gür ya ve Min grel li 

prens le rin ka tı lı mıy la İme ret ya bir lik le ri 

ta ra fın dan yer le bir edil di. Bu ra da bulunan 

yir mi beş top Kü ta yis’e gö tü rül dü (Du bo is 
de Montpéreux, I, 551). Ar dın dan Min grel-

ya Dad ya nı, Os man lı yet ki li le rin den ka le-

nin tek rar ya pıl ma sını is te di. Ka le tek rar 

ya pı lır ken Dad yan baş şe hir Sa har bet’in 

taş la rı nı “ok ka sı 4 pa ra ya” Os man lı yet ki li-

le ri ne sat tı ve ka le bu taş lar la ye ni den in şa 

edil di (a.g.e., I, 551; Koch, s. 216-217). An-

cak bu bil gi Os man lı kay nak la rın ca doğ ru-

lan ma mak ta dır. 1723’ te Aba za ve Çer kez 

top rak la rın da bu lu nan So hum ve So ğu cak 

ka le le ri nin keş fi ni yap ma ya gi den Mi mar 

Meh med Ağa ile Has sa mi mar la rın dan 

Yâkub Halîfe, va zi fe le ri ni ta mam la dık tan 

son ra Faş’a da uğ ra yıp bu ra da ye ni bir ka-

le bi na sı nın ge rek li li ği ni bil dir di ler. Bu du-

rum, 1640’ lı yıl lar da ya pı lan ka le bi na sı nın 

yı kıl dı ğı nı ve ya ha rap du rum da ol du ğu nu 

gös te rir. Ar dın dan az sa yı da ki şiy le mu ha-

fa za edi le bi le cek öl çü de bir ka le bi na sı nın 

ya pıl ma sı ka rar laş tı rıl dı (23 Ara lık 1723). 
Ka le nin in şa sı na Mart 1724’ te baş lan dı. 

Ar ha vi’nin Ho pa mev ki in den in şa at ta kul-

la nıl mak üze re taş sev ke dil di ve in şa at 

1729’ da ta mam lan dı. Ka le nin uzun lu ğu 

yak la şık 114 m. olup yük sek li ği 9, ge niş li ği 

3 m. ci va rın day dı. Te mel yük sel dik çe üze ri 

top rak lar la dol du ru lup çim dö şen di, ka-

le bi na sı nın dört kö şe si ne tab ya ve çe şit li 

yön le re açı lan dört adet ka pı in şa edil di; 

ca mi, ha mam, mu ha fız sa ra yı, cep ha ne-

lik, top ha ne, azeb ağa sı, yer li top çu ağa sı, 

çor ba cı ve kâtip ko nak la rı, fı rın, mut fak, 

ki ler, ahır ve ka ra kol ha ne ler ya pıl dı. Bu 

ça lış ma lar es na sın da Faş neh ri nin mec-

ra sı, da ha ön ce Dad yan İvan ta ra fın dan 

20 ku laç öte ye ta şın ma sı se be biy le ge mi 

Ai tes ta ra fın dan ku rul du ğu nu, de niz den 

300 “sta di en” uzak ta, Hip pus ve Cia nus 

ad lı iki ır mak ara sın da bir ya rı ma da teş-

kil et ti ği ni zik re der (a.g.e., I, 536). Kaf-

kas sa hil le ri ni ge zen Ar ri an (86-160 [?]) 
Faş’ta bir ada üze rin de bu lu nan ka le nin 

400 seç kin as ker ta ra fın dan ko run du ğu-

nu, bun la rın ge nel de de niz ta ra fı nı gö zet-

le dik le ri ni, ku le le rin de ağaç tan ol du ğu nu 

be lir tir. Muh te me len bu ra da bir Ro ma 

as kerî gar ni zo nu yer leş miş ti. I. Ius ti ania-

nos za ma nın da (527-565) Faş’ın ku ru yan 

ka nal la rın dan bi ri olan Na dor ta’nın ka zı la-

rak ka le nin sa vun ma sı nın güç len di ril di ği-

ne da ir ka yıt lar bu fik ri te yit eder. Bu ra sı 

Do ğu Ro ma lı lar’ın Sâsânîler’le yap tık la rı 

sa vaş lar da (542-562) Sâsânîler’in sal dı rı-

sı na uğ ra dıy sa da ele ge çi ri le me di (a.g.e., 
I, 544). Hı ris ti yan lı ğın ka bu lün den son ra 

Faş, Grek pis ko pos luk böl ge si ol du. Bu-

ra da gö rev ya pan pis ko pos lar dan bi ri 

630-641 yıl la rın da İs ken de ri ye pat rik li ği-

ne ge ti ril di. 643-645 ara sın da Gür cis tan’a 

hâkim olan müs lü man Arap lar’ın eli ne ge-

çen şe hir VI II. yüz yıl da Po ti adıy la Gür cü 

ya zı lı kay nak la rın da yer alır. Da ha son ra 

Gür cü Kral lı ğı dö ne min de de niz ti ca re ti 

ya pı lan bir li man ha li ne gel di. XIV. yüz yıl da 

şe hir Ce ne viz li ler’in elin dey di.

Fâtih Sul tan Meh med’in İs tan bul’u fet-

hin den son ra 1461 yı lı na ka dar olan dö-

nem de Ka ra de niz’in do ğu kı yı la rı nın ta-

ma mı Os man lı Dev le ti hâki mi ye ti ne gir di 

(Kır zı oğ lu, s. 7-9). Bu ara da Faş kı yı la rı da 

Os man lı Dev le ti’ne bağ lan dı. An cak Faş’ta 

Os man lı Dev le ti’nin ka le yap tır ma sı ve bu 

böl ge de tam an la mıy la kon tro lü sağ la-

ma sı III. Mu rad dö ne min de ger çek leş ti. 

1578’ de İran se fe ri es na sın da Gür cis tan 

ve Şir van’ın fet hiy le gö rev len di ri len Ser-

dar La la Mus ta fa Pa şa, Ka ra de niz kı yı sın-

da Gö ril, Da da yan ve Açık baş ül ke le rin de 

Faş, Ba tum gi bi ka le ler bu lun du ğu nu ve 

bun la rın ha rap du rum da ol ma la rı na rağ-

men ta mir le ri nin ya pı la bi le ce ği ni İs tan-

bul’a bil dir di (a.g.e., s. 276 vd.). Bunun 

ar ka sın dan Kap ta nı deryâ Kı lıç Ali Pa şa, 

alt mış par ça do nan ma ile Gür cis tan sa-

hil le ri ne ge çip ay nı del ta üze rin de, ya ni 

Ri on / Faş ağ zın da de niz böl ge sin den ge-

len ga zi ler le bir lik te 26 Tem muz 1579’ da 

Faş Ka le si’ni in şa et ti (a.g.e., s. 328-329). 
Ka le ka re şek lin de ba sit, fa kat sağ lam du-

var lı gö zet le me ku le le riy le do nan dı (Koch, 
s. 216). An cak çev re de hiç taş bu lun ma-

dı ğın dan ağaç ve top rak tan ya pıl dı (Kır-
zı oğ lu, s. 329). Ar dın dan Şir van ve Gür-

cis tan’a er zak gön der mek için bir Faş / 

Fa şa kap tan lı ğı ku rul du. Faş Ka le si ve o yıl 

ku ru lan Faş kap tan lı ğı ile bir lik te, bü tün 
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uca si an Bor der, 1828-1921, Cam brid ge 1953, s. 
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Ebû Muhammed Fazl b. Hasen b. Ahmed
b. Âl Abbâs es-Safûrî eþ-Þâfiî

(1932-2011)

Tefsir, Arap dili ve belâgatý âlimi.˜ ™

Fi lis tin’de Nâsı ra ya kın la rın da ki Safûri ye 

ka sa ba sın da doğ du. Göz le ri gör me me si ne 

rağ men kü çük yaş ta ilim tah si li ne baş la dı. 

On ya şı na gel me den Kur’an’ı, fı kıh, kelâm 

ve ha di se da ir ba zı me tin le ri ez ber le di. 

Ar dın dan Akkâ’ya gi de rek 1946-1947’de 

Cezzâr Ah med Pa şa Ca mii müş te milâtın-

dan Ah me diy ye Med re se si’nde eği tim 

gör dü. Da ha son ra Mı sır’a geç ti ve li se 

öğ re ni mi ni ora da ta mam la dı. 1952’de Ez-

her Üni ver si te si Usûlüd din Fa kül te si’nden 

me zun olan en genç öğ ren ci ol du. 1953 

baş la rın da ba ba sı nın ve fa tı üze ri ne Lüb-

nan’a git ti. 1954’te ta yin edil di ği Ev kaf 

Da ire si’nde 1965 yı lı na ka dar ça lış tı. Bu 

dö nem de evin de ilim hal ka la rı dü zen le yip 

sü rek li ders okut tu. İlmî fa ali yet le ri ve fi-

kir le ri se be biy le 1965’te Lüb nan’ı ter ket-

mek zo run da kal dı, Ür dün’e geç ti ve kı sa 

sü re son ra Ev kaf Da ire si’nde vâiz ola rak 

gö re ve baş la dı. 1966-1971 yıl la rın da ay nı 

da ire ye bağ lı el-Ma‘he dü’ş-şer‘î’de ders 

ver di. Bu dö nem de Ez her Üni ver si te si’nde 

yük sek li san sı nı ta mam la yın ca (1967) dok-

to ra öğ re ni mi ne baş la dı ve 1972’ de İt ti câ-

hâ tü’t-tefsîr fi’l-£a½ri’l-¼adî¦ fî Mı½r ve 

Sû ri ye baş lık lı ça lış ma sıy la dok tor un va-

nı nı al dı. Tah sil ha ya tın da ken di si ni et ki-

le yen ho ca la rı ara sın da Ez her’de ho ca lık 

ya pan da yı sı Yûsuf Ab dür rezzâk el-Meş-

hedî, Mu ham med Ab dul lah Dirâz, Meş-

hûr ed-Dâmin, Mu ham med Yûsuf Mûsâ, 

Mah mûd el-Gu neymî ve İbrâhim Zeydân 

sa yı la bi lir.

1975-1978 yıl la rın da Bir le şik Arap 

Emir lik le ri’nde bu lun duk tan son ra Ür dün 

Üni ver si te si Şe ri at Fa kül te si’ne dön dü ve 

2002 yı lı na ka dar tef sir ana bi lim da lın-

da ça lış tı. 2002-2007 ara sın da Yer mük 

28 Ma yıs 1918’ de bu ra da Gür cü-Al man 

ön ant laş ma sı im za lan dı. Da ha son ra 14 

Mart 1921’ de Rus Kı zı lor du su’nun iş ga li-

ne uğ ra dı. Sov yet ler dö ne min de Faş bir 

de niz li man ken ti ya nın da en düs tri ve as-

kerî böl ge ha li ne gel di. Bu dö nem de şe hir 

ci va rın da ki ba tak lık lar ku ru tul du, böy le ce 

bu gün kü şeh rin te mel le ri atıl dı.

II. Dün ya Sa va şı es na sın da Al man lar’ın 

1942’ de Si vas to pol ve No vo ros sis ki’yi ele 

ge çir me le rin den son ra Faş / Po ti Ka ra-

de niz’ de en önem li as kerî li man ol du. 

1990’ la rın ba şın da Sov yet Ka ra de niz fi-

lo su nun çe şit li kü çük bir lik le ri ni ba rın dır-

mak tay dı. Sov yet ler Bir li ği’nin da ğıl ma-

sıy la bu fonk si yo nu nu kay bet ti. 1992’ de 

Rus lar de niz üs sün den ge mi ve di ğer 

mal ze me le ri ni ge ri çek ti. Ar dın dan Gür-

cü ler bu ra da bir de niz tu ga yı oluş tur du ve 

NA TO ile iş bir li ği ne git ti. 1998’ de Rus as-

kerî per so ne li Po ti’den ay rıl dı. 2008 Rus-

Gür cis tan sa va şın da Rus ha va kuv vet le ri 

8-9 Ağus tos’ta bu ra yı bom ba la dı ve 14 

Ağus tos’ta iş gal ede rek li man da ki pek çok 

Gür cü sa vaş ge mi si ni ve kı yı ko ru ma bot-

la rı nı ba tır dı. Fa kat Rus iş ga li ulus lar ara sı 

bas kı lar dan do la yı kı sa sür dü ve Rus bir-

lik le ri 13 Ey lül’de bu ra dan ge ri çe kil mek 

zo run da kal dı. Po ti gü nü müz de Gür cü 

do nan ma sı nın ana üs sü ko nu mun da dır. 

Da ha ön ce ki yüz yıl lar da ba tak lık la rın bir 

hay li yer kap la dı ğı Faş’ta pek çok ba tak lık 

ku ru tu la rak na ren ci ye ağaç la rı ye tiş ti ril-

di. Şe hir Kol he ti Millî Par kı ile çev ri li olup 

nem li ve sub tro pik özel lik ar zet mek te dir. 

Tif lis’e bağ la nan de mir yo lu bu ra yı da ha 

kul la nış lı ha le ge tir di. Gü nü müz de Faş 

Li ma nı’ndan man gan, mı sır, buğ day, ke-

res te ve şa rap ih raç edil mek te dir. Faş’ın 

nü fu su 1876’ da 3026 ola rak kay de dil di. 

Bu nü fus 1850’ li yıl la rın so nu ile 1860’ lı 

yıl lar da Os man lı Dev le ti’ne bu böl ge ler den 

ya pı lan göç ler den do la yı et ki len di. 1989’-

da Faş’ta 52.922, 2012 sa yı mı na gö re de 

47.900 ki şi ya şa mak tay dı. Şe hir de ge mi 

ya pı mı ile de niz di bi ta ra ma ma ki ne si sa-

na yii ve ba lık çı lık en önem li eko no mik fa-

ali yet ler den dir.
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ge re ğin ce Faş Ka le si silâh ve top la rı ile bir-

lik te Os man lı Dev le ti’ne ve ril di (19 Ara lık 
1812). Os man lı lar ka le yi tes lim al dık tan 

son ra sü rat le kuv vet len dir me ça lış ma sı 

baş lat tı lar. İs tan bul’a gön de ri len bir tef tiş 

ra po run da ka le nin sa de ce hi sar dan iba ret 

ol du ğu, ta mir edil me si ge rek ti ği, ka le ye 

ya kın olan Acı su Bo ğa zı’na bi ri es ki si nin 

ye ri ne ol mak üze re iki ta ne ka le / pa lan ka 

ya pıl ma sı öne ril di. Ay rı ca Faş’ın em ni ye ti-

nin sağ la na bil me si için Çü rük su ta ra fı na 

da bir ka le in şa edil me si ön gö rül dü (a.g.e., 
s. 152-153). Bu nun üze ri ne 1814’ te ka le-

nin dört ta ra fın da bu lu nan tab ya bi na sı 

ye ni len di, sek sen as ker oda sı ve 1000’ er 

ki le er zak ka pa si te li al tı am bar ya pıl dı. Sa-

vaş es na sın da tah ri ba ta uğ ra yan iki ka le 

ka pı sı, fı rın, ca mi nin mi na re si ve ha mam 

ona rıl dı. Ka le yi ko ru mak ama cıy la de ği şik 

yer le re beş pa lan ka ve iki ah şap ka ra kol 

ku le si in şa edil di. Ar dın dan ka le 1819-

1821 yıl la rın da ye ni den ta mir ge çir di (Ay-
dın, sy. 6 [1986], s. 114-119).

1828-1829 Os man lı-Rus sa va şın da Faş 

Ka le si on üç gün lük bir ku şat ma dan son ra 

ka le de ki ha sa rın gi de rek art ma sı üze ri ne 

ka le ku man da nı Ba tum âya nı Ars lan Bey 

ta ra fın dan 26 Ha zi ran 1828’ de Rus lar’a 

tes lim edil di. Böy le ce Faş’ta Rus ida re si 

dö ne mi baş la dı. Rus lar ka le va sı ta sıy la, Kı-

rım ile Azak de ni zi ve Trans kaf kas ya ara-

sın da doğ ru dan de niz ula şı mı nı da sağ-

la mış ol du lar. Os man lı lar, Faş Ka le si’nin 

Rus ya’ya geç me si nin ar dın dan bu ra da 

fahrî şeh ben der lik aça rak il gi le ri ni sür-

dür me ye ça lış tı lar. Rus lar da Faş’ı Kü ta yis 

va li li ği ne bağ la dı ve ka le yi pi ya de bir lik le-

ri nin gar ni zo nu ola rak kul lan dı. Ka le nin 

he men ya nın da şe hir, li man ve am bar lar 

kur ma ya da te şeb büs edil di. Fa kat bu iş le 

va zi fe li Pas ki eviç’in Po lon ya is ya nı nı bas tır-

mak ama cıy la bu ra dan ay rıl ma sı üze ri ne 

bu ça lış ma ger çek leş ti ri le me di. Ar dın dan 

pla nı tek rar ele alan Ba ron Ro sen, Gü ney 

Av ru pa mal la rı nı bit miş olan Re dut ka le 

ye ri ne Po ti Li ma nı’na yön len dir me ye ça-

lış tı. Ri on ça yı nın ke na rı ba tak lık ol du ğun-

dan bu ça lış ma lar dan da is te nen ne ti ce 

el de edi le me di (Du bo is de Montpéreux, 
I, 454-455; Koch, s. 216-217). Faş 1858’ de 

li man şeh ri sta tü sü al dı. Li man 1863-1905 

yıl la rın da ye ni len di ve şe hir 1872’ de doğ-

ru dan Tif lis’e ula şan Kaf kas de mir yo lu na 

bağ lan dı. I. Dün ya Sa va şı’nın baş la ma sı nı 

mü te akip Os man lı de niz kuv vet le ri ta ra-

fın dan 7 Ka sım 1914’ te Bres lau / Mi dil li 

zırh lı sın ca bom ba lan dı (Mu ra toff, s. 248). 
Sa va şın ar dın dan Gür cis tan’ın ba ğım sız 

ol du ğu 1918-1921 yıl la rın da Faş Li ma nı, 

Gür cis tan’ın Av ru pa’ya açı lan ka pı sı ol du. 




