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lik bir kıtası bulunmaktadır (resmi için 
bk. Yasi n Hamid Safadi, s. 86). Ayrıca Top
kapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde er
kek ve dişi on yedi adet kıtası vardır. 
Bunlardan ikisi Bağdat Köşkü 'nde (nr. 
409). on beşi de Hazine Kitaplığı'ndadır 
(nr. 2138, 2142, 2145, 2169, 2170, 2294) 

Fahrf'nin Ankara Türk Ocağı teşhir sa
lonunda (nr. 850-854) erkek-dişi iki kı

tası mevcuttur. Sursalı Mehmed Tahir. 
Said Halim Paşa'da Fahrl oyması enfiye 
kutusu, Keçecizade Reşad Fuad'da bir 
keşkül, Sursalı Hacı İbrahim Efendi'de 
"nasihatü'l - ulema", Prens Abbas Halim 
Paşa'da bir kıtasını gördüğünü yazıyor
sa da bunların bugün nerede olduğu bi
linmemektedir. 

Fahrf'nin bunlardan başka Kubbealtı 
Kültür ve Sanat Vakfı Ekrem Hakkı Ay
verdi hat koleksiyonunda (nr. 2) müen
nes bir ta 'lik kıtası. Halim İbrahim Ar
da'da erkek-dişi karışık bir ta'lik kıtası. 
Hasan Fehmi Enata'da iki ta'lik kıtası, 
Nureddin Rüştü Büngül koleksiyonunda 
yer aldığı Eski Eserler Ansiklopedisi'n
de neşredilen fotoğrafından anlaşılan. 

fakat halen nerede olduğu bilinmeyen 
bir çiçek resmi tesbit edilmiştir. Onun 
kat' sanatından başka fildişi, bağa, ah
şap ve maden üzerine oymaları da "Fah
ri oyması" diye meşhur olmuştur. 

Hattatlık. mücellitlik ve müzehhiplik
le sıkı bir ilgisi olan ve m. yüzyılda He
rat'ta müstakil bir sanat kolu olarak ge
lişen kat' sanatının mı. yüzyılda Osman
lılar'da diğer islam sanatları gibi geliş
mesi yolunda en ciddi adımlar atılmış
tır. Bursa lı Fahri' nin de kat' sanatının 
gelişmesinde önemli rol oynadığı anla
şılmaktadır. 
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FAHRİ EFENDi 

(1879-1950) 

Din alimi, müderris ve müellif. 
.J 

Konya'nın Taşkent ilçesinin Pirlerkon
du köyünde doğdu. Asıl adı Fahreddin 
olup babası ilmiyeden Mehmed Efen
di'dir. Küçük yaşta annesini ve babasını 
kaybetti. İlk tahsilini köyünde tamam
ladıktan sonra Konya'ya giderek Sivaslı 
Ali Kemali Efendi'nin ders halkasına ka
tıldı. Kısa zamanda parlak zekası, ahla
kı ve terbiyesiyle arkadaşları arasında 
temayüz ederek hocalarının takdirini ka
zandı. Bu arada Konya'nın Nakşibendi
Halidi şeyhlerinden Bahaeddin Efendi'
ye intisap etti. Bir süre sonra hocası Ali 
Kemali Efendi'nin iznini alarak Sahaed
din Efendi'nin de hocalık yaptığı Bekir 
Sami Paşa Medresesi'ne geçti. Burada 
Zeynelabidln ve Ziya Efendi gibi hocalar
dan da feyiz alarak tahsilini tamamla
yıp icazet aldı. 

Medreselerin bina. yönetim ve prog
ramlarının günün şartlarına uygun hale 
getirilmesi amacıyla merkezde alınıp uy
gulanan bazı tedbirlerin taşraya da yan
sıması sonucunda Konya'da 1909 yılın
da kurulan Islah-ı Medaris-i islamiyye 
Cemiyeti, Bekir Sami Paşa Medresesi bi
nasında birtakım yeni ilave ve düzenle
meler yaparak kısaca "Islah" olarak anı
lan bir medrese tesis etmişti (191 0). Fah
ri Efendi öğretim programında Arapça, 
Farsça ve dini ilimierin yanı sıra Batı di
line ve müsbet ilimiere de yer verilen 
bu eğitim kurumunda hocalık hayatına 
bir müddet Arapça, akaid ve fıkıh ders
lerini okutarak başladı. Onun bu mües
sesedeki hocalığı yanında çok kısa bir 
süre imam- hatiplik yaptığı, bunun dı

şında herhangi bir resmi görev almadı
ğı bilinmektedir. Cumhuriyet'in kurulu
şundan sonraki yıllarda siyası iktidarın 

Fahri Efendi 

Fahri Efendi'nin Hacı Abdülfettah Çavus Mezarlığı 'ndaki 

ka br i · Konya 

din eğitimi ve öğretimi konusunda ta
kip ettiği katı politika. Fahri Efendi'yi 
hayatının en verimli çağında ders okut
ma ve talebe yetiştirme imkanından 

mahrum etmiş, bu yüzden de ev halkı, 

yakın akraba ve sevenleriyle sınırlı bir 
irşad halkasıyla yetinmek zorunda kal
mıştır. Bu dar halkada, Konya'da yaptı
ğı önemli hizmetlerle din eğitimi ve öğ
retimine unutulmaz katkılarda bulunan 
Hacıveyiszade Mustafa Kurucu da bulu
nuyordu. 

Ünlü mutasawıf Muhyiddin İbnü'l-Ara
bl ile Mısırlı islam alimi Muhammed Ab
duh'a hayranlığını sık sık dile getiren 
Fahri Efendi'nin Temürcüoğlu şeklinde
ki soyadını Abduh'a duyduğu hayranlık 
sebebiyle Kulu olarak değ iştirdiği bilin
mektedir. Uzun süren bir hastalıktan 

sonra 26 Temmuz 19SO'de vefat etti ; 
şeyhi ve hocası Bahaeddin Efendi· nin 
Konya Hacı Abdülfettah Çavuş Mezarlı
ğı'ndaki kabrinin ön tarafına defnedildi. 
Kabir taşına kendisinin Farsça bir ru
baiden tercüme ettiği, "Geldim iline müf
lis ü muztarrım ilahi 1 Bir sactakaya nür-i 
cemalinden ilahi 1 Zenbil-i niyazım boş, 
dolduruver lutfen ilahi 1 İhsanına. anba
rına medyOnum ilahi" mısraları yazıl

mıştır. 

Eserleri. Fahri Efendi'nin Amentü Nu
munesi veya İlmihôl-i İ'tikadf adıyla 
amentü şerhi mahiyetinde bir eseri ya
yımlanmıştır (Konya 1969) . Henüz tasnif 
edilmemiş olan özel kütüphanesinde ya
yımlanmamış bazı çalışmaları tesbit edil
miştir. Bunlardan Zeytü '1- mişbô.lJ if 
caka'idi evlô.di'l-Işlô.lJ adlı eseri. mü
ellifin Islah adıyla bilinen öğretim kuru
mundaki hocalığı sırasında bu okulun 
öğrencileri için kaleme aldığı bir akaid 



kitabı olmalıdır. Ayrıca hocalarından Zi
ya Efendi' nin el- ~asi de tü 'd- daliyye 
adlı eseri ile Sadreddin Konevi'nin Va
sıyyetname'sini Türkçe'ye tercüme et
miştir. 

Arapça ve Farsça 'ya vukufu bilinen, 
akıcı bir üslüba sahip olan Fahri Efen
di'nin Ceride-i SiWyye, Beyanülhak, 
Sırcıt -ı Müstakim ve Sebilürreşad mec
mualarında bazı makaleleri, Konya'da o 
yıllarda çıkan Meşrik-ı İrfan gazete
sinde de bazı yazıları yayımlanmıştır. 

Müellifin genellikle "Konyalı Fahri" im
zasını kullandığı bu yazılarının esasını 

medreselerin ıslahı, eğitim ve öğreti

min yenileştirilmesi gibi konular oluştu
rur. Fahri Efendi'nin bir divan teşkil 

edecek kadar dinf muhtevalı şiirinin de 
bulunduğu yakınları tarafından ifade 
edilmektedir. 
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Iii ALi ÜSMAN KOÇKUZU 

FAHRİYYE 
( '';._rd) 

Klasik Şark edebiyatlarında 
bir edebi eserde 

L sanatkarın kendini övdüğü kısım. .J 

Fahriyye kelimesi, eski Arap şiirinde 

kasidenin iç planındaki şiir konuların

dan olan "övünme, büyüklenme" anla
mındaki fahr*dan (iftihar) gelir. Genel
likle methedilen kimseden bir caize al
mak amacıyla yazılan ve nesfb veya teş
blb, girizgah, methiye, tegazzül ve dua 
gibi beş veya altı ana bölümden mey
dana gelen kasidenin şairin kendisini 
övdüğü birkaç beyitle sınırlandırılmış bö
lümüne fahriyye adı verilir. Ayrıca şair
lerin sahip oldukları yüksek sanat gücü 
yanında kendi fazilet ve üstünlükleriyle 
de övünmek maksadıyla kaside şeklin
de yazdıkları müstakil manzumelere de 
fahriyye denilmiştir. 

Divan şiirinin bir özelliği olarak şairle
rin lutfunu gördükleri veya kendisinden 
bir caize umdukları kimseleri övmeleri 
yanında kendi öz d~ğerleriyle de övün
melerinin bir gelenek haline geldiği bi
linmektedir. Nitekim Enderunlu Vasıf. 

"Eş'ar ile fahr eylerneyi istemem amma 1 
Fahriyyece söz adet-i erbab-ı beyandır" 
derken buna işaret eder (Levend , s. 543) 

Divan şairleri fahriyyelerinde de methi
yede olduğu gibi mübalağalı ifadeler kul
lanmışlardır. Böylece onların "mücize ka
bilinden sözler söyleyen papağan" , "i la
hi feyizlerin ilham edildiği bir kalp sahi
bi", "temiz gönlü şiirin levh-i mahfüzu 
olan kimse" gibi abartılmış vasıflarla söz 
sanatındaki ulaşılmaz güçlerini sayıp dö
kerek Arap, Fars ve diğer Türk şairleri
ne karşı övündükleri görülmektedir. Şa
iri buna sevkeden esas unsurun, zengin 
hayal dünyasını gerçek dünyasıyla bir
leştirebilmesindeki ustalık ve mahare
tin verdiği bir "kabına sığamama " duy
gusu olduğu söylenebilir. Sözlerinin "gayb 
aleminin rüzgarının armağanı " olduğu

nu ileri süren şairin bu gibi ifadeleri, as
lında zengin ve taşkın hayallere müsait 
olan şiirin bile her zaman kolayca ka
bullenemeyeceği mübalağa sanatının 

ölçü tanımayan terennümleridir (Banar
lı , ll. 656). Bu tavırlarıyla şairler bir ba
kıma methiye sundukları kimsenin sıra
dan bir şair tarafından değil büyük bir 
sanatkar tarafından övüldüğünü de an
latmak isterler (Dilçin, s. 157) Bunun en 
belirgin örneği, Nef'f'nin IV. Murad gibi 
sert mizaçlı bir hükümdara söylediği, 

"Sen ne büyük bir hükümdarsın ki be
nim gibi bir şair tarafından methedili
yorsun" ifadesinde görülebilir (Banarlı, 

ll , 656) 

Nef'f gibi şairler nadir de olsa bazı ka
sidelerine, gelenek halini almış kaside 
planından ayrılıp doğrudan fahriyye ile 
başlamışlardır. Böyle kasidelerin nesfb 
bölümü yoktur. Öte yandan bazı şairle
rin önce kendilerini övmeleri, yine övdük
leri kimseye karşı başka bir yoldan ya
pılmış methiye anlamı taşır . Divan şair
leri arasında fahriyyeye en fazla yer ve
ren Nef'f'dir. Nitekim Muallim Naci fah
riyyede Nef'f'nin seviyesine erişmiş, hatta 
yaklaşmış bir şairin bulunmadığını söy
ler (lstılahat·ı Edebiyye, s. ı 63). 

Türk edebiyatında Orhun abidelerin
den itibaren Dede Korkut hikayeleri, Yü
nus Emre ve Fuzüli divanları dahil men
sur-manzum pek çok eserde. değişik 

FAHRiYYE 

mahiyet ve ölçülerde de olsa fahriyye 
niteliğini taşıyan parçalara rastlamak 
mümkündür. Fuzülf' nin Türkçe divanı

nın dfbacesindeki, "Ben ki sahffe-i cibil
letimde bidayet-i rüz-ı ezelden ... mez
raa -i mizacımda gül-i mezak-ı şi ' r bit
ti. .. az zamanda eşi"a-i envar-ı nazmım 
ile çok şehirler ve vilayetler doldu" söz
leri mensur fahriyyenin tanınmış örnek
lerindendiL 

Şair fahriyyede kendisinden sadece bi
rinci şahıs olarak değil ikinci veya üçün
cü şahıs gibi de bahsedebilir. Ayrıca sa
natkarın güçsüzlüğünü, zavallılığını ifa
de eden ve fahriyyenin zıddı olarak ka
bul edilebilecek "tazallum" türünde (Le
vend. s. 552) fahriyyeler de vardır. Ali Şfr 
Nevaf'nin Bedayiu'l- bidaye adlı diva
nının dfbacesindeki ifadesi veya Lamii 
Çelebi'nin, "N'eyleyim bu ten-i füsürde 
ile 1 Kara nu evde şem' -i mürde ile 11 
Alemi etti sözlerim gülşen 1 Olmadı dil 
siracesi rüşen " beyitleri, yoksulluğun kö
şesinde inleyen Fuzülf'nin, "Fakir- i pa
dişah-asa geda-yı muhteşemem" mu
sammat mısraıyla. "Fakr sultanı benem 
devietirndir cavidan" mısraı bu hususu 
ortaya koyan örneklerdir. 

Tevhid, münacat. na't. methiye, hatta 
dua mahiyetindeki şiir veya şiir bölüm
lerinde de fahriyye niteliğini taşıyan be
yitlere rastlanır. Lamif'nin, "Hamem ki 
bugün kat' -ı merahil kıldı 1 Her hatve
de bin tayy-i menazil kıldı 1 Ser menzil-i 
tahklka eriştir ya rab 1 Çün sa'yde tak
Ifd-i efazıl kıldı" rubafsinde, Nef'f'nin 
doğrudan fahriyye ile başlayan ve kırk 
iki beyti fahriyyeden ibaret kırk dört be
yitlik "sözüm" redifli na't- kasidesinde 
(Divan, s. 45-4 7) bu durum görülür. Ah
med Paşa'nın mesnevi şeklindeki divan 
dibacesinin 71 . beytinden sonra gelen 
ve "tegazzül" diye adlandırılabilecek kı
sımda yer alan 7 4, 7S, 76. beyitlerle di
ğer bazı beyitlerde fahriyye niteliği açık
ça görülür. Aynı şiirin methiye kısmının 
120 ve 121. beyitleri hem methiyeyi hem 
fahriyyeyi ihtiva etmektedir. Fahriyye ile 
nasihatın bir arada bulunduğu şiirler de 
vardır. Mesela Necati Bey, Şehzade Mah
mud'u överken nasihatlerde bulunur ve, 
"Necati sözleridir hikmet-arniz 1 iba
rettir velikin ibret-englz" beytiyle de 
övünür. 

Fahriyyede değişik vasıflar söz konu
su edilebilir. Divan şiirinde ön planda tu
tulan vasıf ise şairlik yani söz ustalığıdır. 
Nitekim Yünus Emre, "Kime kim dost 
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