
vayet edilir. Hayatı hakkında fazla bilgi 
yoksa da Gazze'de hisbe teşkilatında ça
lıştığı, Kahire'de Hüsamiyye Medresesi'n
de Hanefi fıkhı okuttuğu, Memlük sul
tanlarından el-Melikü'n-Nasır Muham
med b. Kalavun'a hocalık yaptığı bilin
mektedir. Ders verdiği kişiler arasında 
ünlü müfessir ve nahiv alimi Ebü Hayyan 
el -Endelüsi de bulunmaktadır. Ebü Hay
yan, Kitô.bü ·ı- İdrô.k li -lisô.ni ·ı- Etrô.k ad
lı eserini yazarken "üstadımız Fahred
din" diye bahsettiği hacasından çok fay
dalandığını belirtmektedir. İleri yaşla,r
da gözleri kör olan Divriği Kahire'de ve
fat etti. 

Kaynaklar kendisinin alçak gönüllü, 
arkadaşlığı iyi, güzel yazı yazan, Kur'an'ı 
güzel okuyan bir kimse olduğunu bildir
mektedir. 1281'de Kahire Hüsamiyye 
Medresesi'nde fıkı h dersleri verdiği bili
nen ve Hüsam diye tanınan oğlu Hüsa
meddin Hasan Divriği de tanınmış bir 
alim dir. 

Fahreddin Divriğfnin Xlll. yüzyılın son
larında Mısır' da iken yazdığı kasideler 
Memlük Türkçesi'yle yazılmış ilk örnek
lerden olmalıdır (Banarlı, 1, 36 1); ancak 
bu şiirler günümüze ulaşmamıştır. 

Eserleri. Fahreddin Divriği çeşitli ilim
lere dair çoğu manzum pek çok eser ka
leme almıştır. Kaynaklardan tesbit edi
lebilen dokuz eserinden sadece üçü tam 

olarak günümüze ulaşmıştır. 1. Ümmü
hô.tü '1- kelimeteyn. ~aşide if ka va 'idi 
lisô.ni't- Türk ve ~avô.'idü lisô.ni't- Türk 
adlarıyla da anılan eser bugüne kadar ele 
geçmemiştir. Büyük bir ihtimalle Arap
ça yazılan bu eser Memlük Kıpçakçası'
nın kaside şeklinde yazılmış bir grame
ri olmalıdır (Caferoğlu . ll , 193). 2. 'Ara ' i
sü'n-netô.'is. Farsça olduğu belirtilen 
(Hediyyetü ' l- 'ari{in, ll, 143) eserin konusu 
bilinmemektedir. 3. el-İgrô.b fi'l-i'rab. 
Nahivle ilgili olup bazı nüshaları Dımaşk 
Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de bulunmak
tadır (Brockelmann, ll , 924; Zirikli. VII. 99) . 
4. 'İkdü '1- beyan. Bu Arapça kaside (be
diiyye) 132 beyit olup giriş mahiyetinde
ki ilk elli dokuz beyti bir hükümdara öv
gü niteliğindedir. Muhammed adını ta
şıyan bu hükümdar muhtemelen Divri
ğf'nin hocalık ettiği el-Melikü'n-Nasır 

Muhammed b. Kalavun'dur. Kasidenin 
British Museum ve Gotha kütüphanele
rinde birer nüshası vardır (Brockelmann, 
ll, 924) S. ~aşide fi'l- 'Arabiyye (KasT
de {i'n-naf:ıu). Kaynaklarda Cemaleddin 
İbnü'l-Hacib'in (ö. 646 / 1248) el-Kô.tiye'
sinin büyük bir kısmını ihtiva ettiği bil
dirilen eserin, Kemaleddin el-Üdfüvi'nin 
el -Bedrü 's- sô.fir adlı eserindeki kayda 
göre (ll, vr. 166b) bitirilemediği anlaşıl

maktadır (Keş{ü 'z -zunan, ll, 1345; Tzahu'l

meknan, ll, 232). 6. ŞerJ:ıu'l-~aşideti'l

müteiammine li- ' ilmi'l- 'arıli. Aruzun 

Fahreddin Divriği'nin Şer;, u'/- /:(aşfdeti'l- müteiammine li·< ilmi'/' araz adlı eserinin ilk ve son sayfaları 
{ Lefkoşe Selimiye Ktp., nr. 37) 
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on altı bahri ve bunlarla ilgili bazı uygu
lamaları (takti' ve zihaf gibi) ihtiva etmek
tedir. Kaynaklarda zikredilmeyen bu ese
rin, müellifi tarafından 668 Şewalinin 
(Haziran 1270) ilk on gününde yazılan 
otuz bir varaklık bir nüshası Kuzey Kıb
rıs Türk Cumhuriyeti'nde Selimiye Kü
tüphanesi'ndedir (nr. 37). 7. ~aşide ii' n
nücılm (Hediyyetü'l- 'ari{in, ll , 143) . 8. el
~aşidetü 'n- nebeviyye. Bu kasidenin 
on beyti İbn Tağriberdf'nin el-Menhe
lü'ş-şô.ff'si ile Kureşi'nin el-Cevô.hirü'l
mudıyye'si vasıtasıyla günümüze ulaş
mıştır (bk bibl) 9. Na?mü Mul]taşari'l
Kudılri. Kudürf'nin Hanefi fıkhıyla ilgili 
el-Mu{ıtaşar adlı eserinin nazma çekil
miş şeklidir. 
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(1885- 1966) 

Cerrahi şeyhi. _j 

28 Zilkade 1302 (8 Eylül 1885) tarihin
de İstanbul Karagümrük'te Nüreddin 
Cerrahi Asitanesi'nde doğdu. Asıl adı İb
rahim Fahreddin Şevki'dir. Bu dergahın 
şeyhlerinden Rızaeddin Yaşar Efendi'nin 
oğlu, Abdülaziz Zihni Efendi'nin torunu
dur. Öğrenimine dergahın bitişiğindeki 
Canfeda Hatun Mekteb-i İbtidaiyyesi'n
de başladı. Dokuz yaşında iken o sırada 
dergahın şeyhi olan amcası Yahya Galib 
Efendi tarafından tüy arakiyye tekbir~ 
!endi ve böylece tasawufi hayata ilk adı-
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mını atmış oldu. On bir yaşında Cerrahi 
tarikatı mensuplarınca okunan. tarika
tın pfri NOreddin Cerrahi'nin tertip etti
ği vird- i sagiri istinsah etti. Kendisine 
bu virdi okuma izni verildi ve dergaha 
kahve nakibi tayin edildi. Aynı yıl rnek
teb-i ibtidaiyyeden mezun olunca Fatih 
Nişancı Camii'nin yakınlarındaki Hadfka
tü'l-maarif Mekteb-i Rüşdiyyesi'ne gir
di. Ayrıca Fatih Camii dersiamlarından 

, Hafız Fazıl Efendi'nin Arapça derslerine 
devam etti. Dönemin meşhur hattatla
rından Filibeli Ahmed Arif Efendi'den 
sülüs ve nesih dersleri aldı. 1897 yılın
da babası Rızaeddin Yaşar Efendi'ye in
tisap etti ve üç yil sonra dergaha türbe
dar tayin edildi. Bu yıllarda dönemin bü
yük safisi Abdülkadir-i Belhf mensupla
rından ve Gülzar-ı Hakikat adlı eserin 
müellifi Fazlullah Rahrmr Efendi'den Fars
ça öğrendi. 1901 ·de babasından hilafet 
aldı. Bir süre Eyüp Özbekler Tekkesi şey
hi Akıtr Efendi'den Meşnevi ve Hafız di
vanını okudu. 

1905 yılında Üsküp'ün Koçina kasa
basındaki Cerrahi dergahı şeyhi Meh
med Kemaleddin Efendi'nin vefatı üze
rine, oğlu Ahmed Hakkı Efendi'ye veka
let vermek için babası tarafından Üs
küp'e gönderilen Fahreddin Efendi bu 
dergaha mensup olan 1200 erkek ve 
kadın dervişin biatlarını yeniledi. Bu ara
da 282 kişi kendisine intisap ederek Cer
rahiyye tarikatına girdi. istanbul'a dön
dükten sonra Fatih Otlukçu Yokuşo'ndaki 
Şeyh Hüsameddin Cerrahi Dergahı'nda 
vekaleten şeyhlik görevini ifa etmeye 
başladı. Babası 191 O yılında, Üsküdar 
Kapıağası'nda Arakiyeci Hacı Mehmed 
Efendi Mescidi'ndeki Cerrahi Dergahı'
nın kendi uhdesinde olan mütevellilik ve 
meşihatini ona devretti. Bu tarihten tek
kelerin kapatıldığı 1925 yılına kadar, 
ikamet ettiği Karagümrük'teki Cerrahi 
Asitanesi'nden.her perşembe bu derga
ha giderek Cerrahi ayinini icra etti. Ba
basının vefatından sonra (1913) Nured
din Cerrahi Dergahı'nın poştnişini oldu. 
Tekkeler kapatılıncaya kadar resmen, ve
fatına kadar da gayri resmi olarak bu 
görevini sürdürdü. Ocak 1922'de Evkaf 
Nezareti'ne bir dilekçe ile müracaat ede
rek NOreddin Cerrahi'nin Cerrahpaşa Ca
mii'nde saklanan bazı şahsi eşyalarının 
dergaha getirilmesini sağladı. Aynı yıl 

Cerrahi adab ve evradını ihtiva eden bir 
risale yayımladı. Soyadı kanunu çıkınca 
Erenden soyadını aldı. 1940 yılında der
gahın ve türbenin Evkaf müdürlüğü ta-
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rafından atölye olarak şahıslara kiraya 
verilmek istenmesi üzerine teşebbüse 
geçerek beş yıl uğraştıktan sonra bura
sının müzeler müdürlüğüne geçmesini 
temin etti. İstanbul'u Sevenler Cemiye
trnden sağladığı para ile harap bir hal 
alan türbe ve tevhidhaneyi tamir ettir
di. Daha sonraki yıllarda da dergahın ba
kım ve onarımı için gayret sarfederek 
günümüze ulaşmasını sağladı. Vefat et
tiğinde dergahın türbesine defnedildi. 
1917 yılında Fatih dersiamlarından Ho
ca Hüseyin Vasfi Efendi'nin kızıyla evle
nen Fahreddin Efendi'nin çocuğu olma
mıştır. 

Tarikat geleneklerinin canlı bir şekil
de yaşadığı NOreddin Cerrahi Asitane
si'nde doğup büyüyen Fahreddin Efen
di, bu geleneklerin günümüze aktarıl

masında bir köprü vazifesi görmüş ol
ması bakımından önemli bir şahsiyettir. 

Ayrıca kendisinin de Cerrahiyye tarika
tında bazı yeni usuller ihdas ettiği bilin
mektedir. Envar-ı Hazret-i NU.reddı''n-i 
Cemihi adlı eserini yazmakta olduğu 
1960 senesinde üçü kadın olmak üzere 
on dört kişiye hilafet verdiğini belirtir. 
Fahreddin Efendi'nin yerine bu tarihten 
sonra hilafet aldığı anlaşılan Muzaffer 
Ozak geçti. İlahi tarzında şiirler kaleme 
alan ve aynı zamanda iyi bir mQsikişinas 
olan Fahreddin Efendi'nin bazı şiirleri 

bestelenmiştir. 

Eserleri. 1. Envar-ı Hazret-i Nured
din-i Cerrahi. Cerrahiyye tarikatının adab 
ve erkanını , başta tarikatın pfri Nared
din Cerrahi olmak üzere Cerrahi Asita
nesi'nde meşihat makamında bulunan
ların ve diğer Cerrahi halifelerinin biyog
rafilerini ihtiva eden, ayrıca İstanbul, 
Bursa ve Rumeli'deki Cerrahi tekketeri 
hakkında bilgi veren iki ciltlik bir eser
dir. Yazma nüshası istanbul Karagüm
rük'teki Türk Tasawuf MOsikisi ve Falk
lorunu Araştırma ve Yaşatrria Vakfı Kü
tüphanesi'nde bulunmaktadır. z. Sualna
me (İstanbul 1339). Cerrahitarikatı ada
bıyla ilgili küçük bir risaledir. 3. Ta'rif
name (İstanbul. ts.). Tarikatın evradıyla 
birlikte yayımlanmıştır. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Fahreddin Efendi, Env3.r· ı Hazret-i NQred· 
dm-i Cerrahi, İSAM Ktp., nr. 3893, 1-11 (daktilo 
edilmiş nüsha); Hüseyin Vassaf, Se{fne, V, 51· 
54, 274; N. Clayer, Mystiques, etat et societe, 
Les Halvetis dans l'aire balkanique de la {in 
du xv• siecle a nos jours, Leiden 1994, s. 45, 
59, 195, 221; Kemaleddin Nomer, "Erenden 
(İbrahim Fahreddin)", istA, IX, 5158-5159. 

Iii NiHAT AZAMAT 

L 

FAHREDDİN-i IRAKi 

( ı)lr ~..ıl!#) 
İbn'lhlm b. Büzürcmihr 

b. Abdilgaffar-ı Hemediini 
(ö. 688 / 1289) 

Lema c at adlı eseriyle tanınan 
mutasawıf şair. 

_j 

Hemedan'ın Kumcan köyünde doğdu. 

Öldüğünde yetmiş sekiz yaşında olduğu 
bilindiğine göre 610 (1213) yılında doğ

duğu söylenebilir. Daha çok lraki nisbe
siyle tanınan Fahreddin İbrahim Kum
cani, Cevalfki ve Ferahanf nisbeteriyle de 
anılır. 

Müellifin dönemine yakın bir tarihte 
adı bilinmeyen bir kişi tarafından diva
nına yazılan önsöze göre kültürlü bir aile
ye mensup olan Fahreddfn-i lraki çok iyi 
bir öğrenim gördü. Genç yaşında devrin 
revaçta olan ilimlerini öğrendi. Daha on 
yedi yaşında iken Hemedan'daki Şehris
tan medresesinde ders vermeye başla
dı. Bir gün medresede ders okuturken 
içeriye giren bir grup Kalenderf dervişi 
gazel okuyarak sema yapmaya başladı
lar. Kalenderiler'in her türlü kayıttan sıy
rılmış olduklarını anlatan bu gazel onu 
derinden etkiledi. Aralarında bulunan 
güzel yüzlü bir çocuğa ilgi duyarak cüb
besini ve sarığını çıkarıp attı ve onlara 
katıldı. 627'de (1230) Kalenderiler'le bir
likte Hemedan'dan ayrılan Fahreddin yol
da çardarb* olarak arkadaşlarının kı
yafetine büründü. Önce Irak-ı Acem'e, 
oradan Hindistan'ın Mültan şehrine gi
den Kalenderr kafilesi burada Sührever
diyye tarikatının pfri Şehabeddin es-Süh
reverdf'nin halifesi Bahaeddin Zekeriy
ya- yı Mültanf'nin hankahında konakla
dı. Fahreddin kendisinin Bahaeddin Ze
keriyya tarafından alıkonulacağını sezin
ce arkadaşlarına buradan ayrılmaları ge
rektiğini söyledi. Bunun üzerine hankah
tan ayrılıp Delhi'ye gittiler. Bir süre ora
da kalıp ardından SOmenat'a yöneldik
lerinde Fahreddin yolda yakalandıkları 
şiddetli bir rüzgar sonunda arkadaşla
rının çoğunu kaybetti, bir arkadaşıyla 
birlikte uzun bir yolculuktan sonra tek
rar Delhi'ye döndü, oradan Mültan'a gi
derek Bahaeddin Zekeriyya 'nın müridi 
oldu. Cami, Fahreddin'in halvette ibadet
le meşgul olmak yerine yüksek sesle şi
irler söylediğini, bu durumun şeyhe bil
dirildiğini, onun da, "Bu gibi şeyler size 
yasaktır, ona değil" diyerek müridini ka
yırdığını nakleder (Nefeh_at, s. 603). 


