
FAHREDDiN EFENDi 

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. 
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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). 



Mültan'da yirmi beş yıl boyunca şeyhi 
Bahaeddin Zekeriyya 'ya hizmet eden ve 
kızıyla evlenen Fahreddln-i lraki şeyhi 
ölünce (661 1 1262 veya 666/ 1267) onun 
yerine geçti. Fakat kendisini çekemeyen
ler şeyhinin yolunu takip etmediğini, şiir 
yazıp güzellerle meşgul olduğunu söy
leyerek onu dönemin hükümdarına şi

kayet ettiler. Hükümdarın kendisine iyi 
davranmayacağını haber alan lraki Mül
tan'dan ayrıldı , deniz yoluyla Uman'a git
ti, oradan Hicaz'a geçerek hac farlzasını 
yerine getirdi. Daha sonra Anadolu 'ya 
giderek Konya'da Sadreddin Konevi'nin 
hizmetine girdi. Onun İbnü' 1-Ara bl' nin 
Fususü '1- fıikem ve el- Fütı1Jıdtü '1 -Mek
kiyye adlı eserini şerhettiği derslerine 
iştirak etti. Tasawuf tarihinin en önemli 
eserlerinden olan Lema'at'ı burada ka
leme aldı. Mevlana Celaleddin ve Mevle
vl çevreleriyle yakın dostluklar kurdu. 
Mevlana 'nın medresesindeki sema tö
renlerine katıldı. Konya'da bulunduğu sı
rada lraki'yi koruyan ve kendisine inti
sap eden Muinüddin Süleyman Pervane 
onun için Tokat'ta bir hankah yaptırdı . 

Divanındaki önsözden ve Efiakl'nin ifa
delerinden (Menakıbu'l· 'ari{fn, ı. 399-400). 

Mulnüddin Süleyman Pervane'nin lraki'
ye tam bir bağlılık ve güveni olduğu an
laşılmaktadır. Nitekim Moğollar tarafın
dan öldürüleceğini anlayan Muinüddin 
Pervane, Mısır Hükümdan Baybars'ın 

elinde esir bulunan oğlu Mühezzebüddin 
Ali 'yi kurtarma görevini ona vermiş ve 
bu iş için kullanılmak üzere kendisine 
kıymetli mücevherlerle dolu bir çıkın tes
lim etmişti. Pervane'nin öldürülmesinin 
(676/ 1277) ardından Anadolu'ya gelen 
İlhanlı Veziri Şemseddln-i Cüveynl duru
mu öğrenince mücevherleri Fahreddln-i 
Irakrcten almadığı gibi onun bir an ön
ce kaçmasını sağladı. Fahreddin önce 
Tokat'tan Sinop'a geçti. Ardından Mısır' a 

gitti. Mısır'da bir süre kaldıktan sonra 
yanındaki mücevherleri Mısır sultanına 
vererek Mühezzebüddin Ali'yi esaretten 
kurtardı. Fahreddln-i lraki Mısır'da kal
dığı süre içinde sultanla iyi ilişkiler kur- · 
du. Kendisine mürid olan sultan tara
fından ona "şeyhüşşüyGh" unvanı veril
di. Mısır'da ne kadar kaldığı bilinmeyen 
Fahreddln-i lraki daha sonra Şam'a git- · 
ti. Burada Mısır sultanına bağlı olan Şam 
melikü' 1- ümerası, şehrin ileri gelenleri, 
ulema ve meşayih tarafından karşılan-
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dı. Altı ay sonra oğlu Keblrüddin Mültan'
dan gelerek babasının hizmetine girdi. 
Fahreddln-i lraki 8 Zilkade 688'de (23 
Kasım 1289) vefat etti; Şam'da Salihiyye 
Mezarlığı'nda İbnü' l-Arabl'nin türbesi 
yanına defnedildi. 

Kaynaklardan sadece Devletşah'ta, Fah
reddin'in Hemedan'da Kalenderller'le ta
nışıp Mültan'a gitmeden önce Bağdat'
ta Sühreverdiyye tarikatının kurucusu 
Şehabeddin es-Sühreverdl'ye intisap et
tiği, temiz bir nazarla gençlere bakmak
tan kendini alamadığı, pazarda bir nal
bant çocuğunu karşısına oturtup seyre 
daldığı, bu durumun şeyhe haber veril
mesi üzerine şeyhi tarafından Mültan'a 
halifesi Bahaeddin Zekeriyya'nın yanına 
gönderildiği şeklinde bir rivayet vardır. 
Hayatının bir bölümünü Anadolu'da ge
çiren Fahreddln-i lraki'nin Konya, Kay
seri ve Tokat'ta geniş bir mürid çevresi 
oluşturduğu tahmin edilebilir (Ocak, s. 
84) . Anadolu'da kaleme aldığı Lema'at 
adlı eserden onun vahdet-i vücud* inan
cına gönülden bağlı bir sGfi olduğu an
laşılmaktadır. Aslen Sühreverdiyye tari
katına mensup olmakla birlikte kalen
deri bir hayat tarzını benimseyen Fah
reddln-i lraki, çağdaşı Evhadüddln-i Kir
man! gibi Allah'ın cemalinin güzel yüzlü 
insanlarda temaşa edilebileceği kana
atindedir. Bu sebeple eserlerinde özellik
le aşk, aşık ve maşuk kavramları üze
rinde durmuştur. 

Eserleri. Fahreddin-i lraki'nin eserleri 
Said-i Nefisl tarafından Külliyydt-ı Şeyl] 
Fahrüddin ibrdhim-i Hemedilm el-mü
te~allaş be 'Ird~i adıyla yayımlanmıştır 
(Tahran 1335 h ş. ) . 1. Divan. Kaside, ter
kibibend, terciibend, rubal ve kıtalardan 
oluşan divanın bilinen en eski nüshası 
Süleymaniye Kütüphanesi 'ndedir (Nafiz 
Paşa , nr. 915) 729 ( 1328-29) tarihli bu 
divan Fahreddin-i lraki'nin külliyatı için
de yer almaktadır (s. 21-276) . Eser Mu
hammed Derviş tarafından da neşredil
miştir (Tahran 1362 h ş ) 2. 'Uşşd~ndme. 
Dehfaşıl diye de anılır. Aruzun hafif bah
rinde yazılan bu mesnevi Fahreddln-i 
lraki'nin aşkla ilgili düşüncelerini yansı
tır. Eser vezir Şemseddln-i Cüveynl'ye it
haf edilmiştir. İlk olarak adı bilinmeyen 
bir kişinin divana yazdığı önsöz ve İngiliz
ce tercümesiyle birlikte A. J. Arberry tara
fından yayımlanan 'Uşşd~ndme (Oxford 
!939) külliyat içinde de yer almaktadır 
(s. 277-326) 3. Lema'at. Yer yer manzum 
parçalarla süslenen aşk, aşık ve maşuk 
kavramlarının yorumlandığı eser yirmi 
sekiz bölümden (lem'a) meydana gelir. 
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Lema'dt'ın 731 (1331) tarihli bir nüsha
sı Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir (Şe
hid Ali Paşa , nr. 2703 , vr. ı7-35l Katib Çe
lebi'nin XIV ve XV. yüzyıllarda yapılmış 
bazı şerhlerinden bahsetmesi (Keşfü '?· 

?un an, ll, ı 563- ı 564) eserin Anadolu· da 
tasawuf çevrelerinde etkili olduğunu 

gösterir. Lema'ô.t İbnü'I-Arabi'nin dü
şüncelerini yansıtmakla birlikte divanı
na önsöz yazan müellif, eserin Ahmed 
ei-Gazzali'nin (ö 520 / ı 126) SeVô.nihu'l
'uşşô.}:f'ından ilham alınarak yazıldığını 
söyler. Külliyatın içinde (s 327-36 ı) ya
yımlanan Lema 'at ayrıca Muhammed 
Hacevi tarafından neşredilmiştir (Tah
ran ı 363 h ş.). Eserin birçok şerhi ara
sında en ünlüsü Abdurrahman-ı Cami'
nin Eşt 'attü '1- Lema' ô.t adlı kitabıdır. 
Lema 'at W. C. Chittick ve P. L. Wilson 
tarafından ingilizce'ye (Divine Flashes, 
New York- London ı 982). Saffet Yetkin 
tarafından Panltılar adıyla Türkçe'ye (İs
tanbul ı 948) tercüme edilmiştir. 4. Işp
lô.J:ıô.t-ı ŞUfiyye. Mutasawıflar arasında 

.. ok sık kullanılan aşkla ilgili 301 terimi 
ihtiva eder. Üç bölümden oluşan ve kül
liyat içinde yayımlanan eser (s. 362-379) 
Nurettin Bayburtlugil tarafından Türk- Fahreddin-i ıra kı divanının kenarında Deh{aşıl adlı eserinin ilk iki sayfası (Nu•uosmaniyeKıp., "'· 4195, v•. 92'- 93•) 

çe'ye çevrilmiştir ("Istılah&t-ı Ehl-i Ta-
savvuf", MÜİFD, sy. 3lı9851. s. 345-362). 
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FAHREDDİN el-MARDİNİ 
( ._r...~.J Wl _:r...ıl!# ) 

Fahrüddln Ebu Abdiilah 
Muhammed b. Abdisselam 
b. Abdirrahman el-Ensarl 

(ö. 594/ 1198) 

Artukoğulları döneminin 
tanınmış hekim ve filozofu. 

_j 

512'de (1118) Mardin'de doğdu. Soy 
itibariyle Kudüslü bir aileden gelmekte
dir. Artukoğlu Necmeddin İlgazi Kudüs'ü 
fethedince dedesi Abdurrahman ' ı Mar
din'e davet etmiş ve aile burada yerleş
miştir. Babası kadıdır. Artukoğulları yö
netiminin hoşgörülü ortamında yetişen 
İbnü's-Salah 'tan (Necmeddin Ebü 'I-FütOh 
Ahmed b. Sırri) felsefe okudu. Aslen He
medanlı olan bu filozof, Hüsameddin Ti
murtaş b. İlgazi b. Artuk'un daveti üze
rine hanedanın himayesinde felsefe akut
muş ve Fahreddin'i de bu alanda yetiş
tirmiştir (İbn EbG Usaybia, s. 402 , 638-
639). Döneminin en meşhur alimlerinden 
olan Bağdat Adudüddevle Hastahanesr
nin başhekimi Eminüddevle İbnü't-Til-

miz'den tıp tahsil etme imkanı bulan 
Fahreddin böylece iki sahada uzmanlaş
tı. Özellikle hocasıyla birlikte İbn Sina'nın 
el-Kanun ift-tıbb'ı üzerine yaptıkları 
inceleme ve tashihler daha sonra Mardi
ni'nin el-~iinun uzmanı olarak tanınma
sını sağladı. Buna karşılık kendisi de İb
nü't-Tilmiz'e İbn Sina mantığını okuttu. 

ömrünün büyük bir kısmını Hini (Ha
ni) şehrinde Necmeddin İlgazi'nin yanın
da geçiren Fahreddin ei-Mardini sefer
de dahi emirin yakınında bulundu ve ona 
tıp öğretti. Bir aralık Dımaşk'a gitti ve 
İbn Ebü Usaybia'nın Dahvar olarak da 
bilinen hacası ünlü hekim Mühezzebüd
din Abdürrahim b. Ali'ye el-~iinun fi't
pbb 'ın bir kısmını okuttu. Burada fazla 
kalmak istemeyen Mardini, bu öğrencisi
nin yüklü bir maaş karşılığında Dımaşk'
ta kalarak eserin tamamını akutması 
teklifini hoş karşılamadı ve ilmin para 
ile satılamayacağını söyleyerek şehri ter
ketti (589 / ı ı 93) Mardin'e dönerken Ha
lep'e uğradı, burada ei-Melikü'z-Zahir 
Gazi ile tanıştı ve emirin ısrarı üzerine 
iki yıl kadar Halep'te ilmi faaliyetlerde 
bulundu. Bu süre içinde emirin verdiği 


