FAHRiYYE
kitabı olmalıdır. Ayrıca hocalarından Ziya Efendi' nin el- ~aside tü 'd- daliyye
adlı eseri ile Sadreddin Konevi'nin Vasıyyetname'sini Türkçe'ye tercüme etmiştir.

Arapça ve Farsça 'ya vukufu bilinen,
bir üslüba sahip olan Fahri Efendi'nin Ceride -i SiWyye, Beyanülhak,
Sırcıt -ı Müstakim ve Sebilürreşad mecmualarında bazı makaleleri, Konya'da o
yıllarda çıkan Meşrik-ı İrfan gazetesinde de bazı yazıları yayımlanmıştır.
Müellifin genellikle "Konyalı Fahri" imzasını 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
bu lunduğu yakınları tarafından ifade
edilmektedir.
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Klasik Şark edebiyatlarında
bir edebi eserde
sanatkarın kendini övdüğü kısım.

.J

Fahriyye kelimesi, eski Arap şiirinde
kasidenin iç planındaki şiir konuların
dan olan "övünme, büyüklenme" anlamındaki fahr*dan (iftihar) gelir. Genellikle methedilen kimseden bir caize almak amacıyla yazılan ve nesfb veya teş
blb, girizgah, methiye, tegazzül ve dua
gibi beş veya altı ana bölümden meydana gelen kasidenin şairin kendisini
övdüğü birkaç beyitle sınırlandırılmış bölümüne 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 övünmelerinin bir gelenek haline geldiği bilinmektedir. 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 methiyede olduğu gibi mübalağalı ifadeler kullanmışlardır. Böylece onların "mücize kabilinden sözler söyleyen papağan" , "ilahi feyizlerin ilham edildiği bir kalp sahibi", "temiz gönlü şiirin levh-i mahfüzu
olan kimse" gibi abartılmış vasıflarla söz
sanatındaki ulaşılmaz güçlerini sayıp dökerek Arap, Fars ve diğer Türk şairleri
ne karşı övündükleri görülmektedir. Şa
iri buna sevkeden esas unsurun, zengin
hayal dünyasın ı gerçek dünyasıyla birleştirebilmesindeki ustalık ve maharetin verdiği bir "kabına sığamama " duygusu olduğu söylenebilir. Sözlerinin "gayb
aleminin rüzgarının armağanı " olduğu
nu ileri süren şairin bu gibi ifadeleri, aslında zengin ve taşkın hayallere müsait
olan şiirin bile her zaman kolayca kabullenemeyeceği

mübalağa

sanatının

mahiyet ve ölçülerde de olsa fahriyye
niteliğini taşıyan parçalara rastlamak
mümkündür. Fuzülf' nin Türkçe divanı
nın dfbacesindeki, "Ben ki sahffe-i cibilletimde bidayet-i rüz-ı ezelden ... mezraa -i mizacımda gül-i mezak-ı şi ' r bitti. .. az zamanda eşi"a-i envar-ı nazmım
ile çok şehirler ve vilayetler doldu" sözleri mensur fahriyyenin tanınmış örneklerindendiL
Şair fahriyyede kendisinden sadece birinci şahıs olarak değil ikinci veya üçüncü şahıs gibi de bahsedebilir. Ayrıca sanatkarın güçsüzlüğünü, zavallılığını ifade eden ve fahriyyenin zıddı olarak kabul edilebilecek "tazallum" türünde (Levend. s. 552) fahriyyeler de vardır. Ali Şfr
Nevaf'nin Bedayiu'l- bidaye adlı divanının 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 köşesinde inleyen Fuzülf'nin, "Fakir- i padişah-asa geda-yı muhteşemem" musammat mısraıyla. "Fakr sultanı benem
devietirndir cavidan" mısraı bu hususu
ortaya koyan örneklerdir.

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

Tevhid, münacat. na't. methiye, hatta
dua mahiyetindeki şiir veya şiir bölümlerinde de fahriyye niteliğini taşıyan beyitlere rastlanır. Lamif' nin, "Hamem ki
bugün kat' -ı merahil kıldı 1 Her hatvede bin tayy-i menazil kıldı 1 Ser menzil-i
tahklka eriştir ya rab 1 Çün sa'yde takIfd-i efazıl kıldı" rubafsinde, Nef'f'nin
doğrudan fahriyye ile başlayan ve kırk
iki beyti fahriyyeden ibaret kırk dört beyitlik "sözüm" redifli na't- kasidesinde
(Divan, s. 45-4 7) bu durum görülür. Ahmed Paşa'nın mesnevi şeklindeki divan
dibacesinin 71 . beytinden sonra gelen
ve "tegazzül" diye adlandırılabilecek kı
sımda yer alan 7 4, 7S, 76. beyitlerle diğer 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 Mahmud'u överken nasihatlerde bulunur ve,
"Necati sözleridir hikmet-arniz 1 ibarettir velikin ibret-englz" beytiyle de
övünür.

Türk edebiyatında Orhun abidelerinden itibaren Dede Korkut hikayeleri, Yünus Emre ve Fuzüli divanları dahil mensur-manzum pek çok eserde. değişik

Fahriyyede değişik vasıflar söz konusu edilebilir. Divan şiirinde ön planda tutulan vasıf ise şairlik yani söz ustalığıdır.
Nitekim Yünus Emre, "Kime kim dost

ölçü tanımayan terennümleridir (Banarlı , ll. 656). Bu tavırlarıyla şairler bir bakıma methiye sundukları kimsenin sıra
dan bir şair tarafından değil büyük bir
sanatkar tarafından övüldüğünü de anlatmak 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 benim gibi bir şair tarafından methediliyorsun" ifadesinde görülebilir (Banarlı,
ll , 656)
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aça düşmanı elinden kaça 1 Yunus
güher saça değme arif deremeye"
derken. "Bu devr içinde benem padişah-ı
mülk-i sühan" diyen Baki veya, "Ver ildi
bana serir-i iklim-i sülıan " diyen Rühi-i
Bağdildi ile öz olarak aynı söyleyiş içindedir. "Zamanede benem şair oğlu şair
kim 1 Baş eğdi nazmıma dünyanın ehl-i
irfanı " diyen Nev'fzade Atai ise kendi sanatının kaynağı olarak gösterdiği babasının şairliğiyle övünmektedir. Şairin zaman zaman diniyle, peygamberiyle, tarikatıyla ve şeyhiyle de övündüğü görülür. Yunus ' un. "Tapduk'un tapusunda
kul olduk kapusunda 1 Yunus miskin çiğ
idik pişdik elhamdülillah" diyerek sanatının şeyhinin teyzinden kaynaklandığını belirttiği beyltierinin sayısı az dekapı

ağzı

ğildi r.

Türk edebiyatında sık sık görülen "zahid- aşık" ' "süfi- şair" tezadının divan şi
irinin son temsilcilerinden Leskofçalı Galib ve Yenişehi rli Avni'ye kadar uzandı
ğı , bunun da "mutasawıfane bir fahriyye edası"nın benimsenmesinden kaynaklandığı söylenebilir. Öte yandan Fuzüli'nin, " ... hak-i Kerbela sair memalik
iksirinden eşref olduğu malumdur ve
r ütbe-i şi'rimi her yerde bülend eden
haklkatte bu mefhumdur" şeklindeki
sözleri onun memleketiyle övünmeye dini bir mahiyet verdiğini gösterir. Taşh
ealı Yahya da bu tarz övünmenin yanına
ırk unsurunu da katar. Nitekim bilhassa Nef'f'de görülen ve Nedim'de öz değerini bilmeyenlere karşı bir isyan halini
alan kendi sanatıyla övünme tavrı, Türk
şairlerinin Arap ve İran şairlerine karşı kazanmış oldukları yüksek seviye ve
şahsiyet! , hatta üstünlüklerini haykırma
ları şeklinde yorumlanmıştır.

Fahriyyeler tarihe ışık tutma yönünden de önem taşır. Eski Arap toplumunda daha çok melik, hükümdar. vali gibi
kimselerin gerek karakter ve davranış
ları gerekse her türlü icraatı müsbet veya menfi taraflarıyla şiirlerde ortaya dökülür ve neticede bunlar birer vesika
mahiyetinde tarihe malolurdu. Bu sebeple şiir. "Araplar' ın bütün ilimlerini ihtiva eden bilgi hazinesi" olarak tanım
lanmıştı r (Çetin, s. ı ı) . Bu da şiirin ana
türlerinden olan kasidenin medih, hiciv,
fahr ve mersiye bölümleriyle gerçekleş
mekteydi. Divan edebiyatında ise şiir ve
bu arada kaside zaman. mekan, örf,
adet ve coğrafya değişikliği gibi sebeplerle bu fonksiyonundan çok uzaklaş-
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mıştır. Ancak Nef'f'nin Sultan Ahmed
Camii'nin inşası sebebiyle I. Ahmed'e
sunduğu methiyenin, "Kim bilirdi şuara
olmasa ger sabıkta i Dehre devletle gelip yine giden şahanı" şeklindeki fahriyye beyti, şiirin hala bu tarihi ve sosyolojik önemini koruduğunu veciz bir şekil
de ifade etmektedir. Ancak pek çok mübalağalı ifadenin yer aldığı methiyeler!
tarih açısından değerlendirirken ihtiyatlı
davranmak gerekir (bk. FAHR ).
Bazı

fahriyyeler Türk mOsikisinde güfte olarak kullanılmıştır. Mesela NefTnin. "Tüti-i mu'cize-güyem ne desem
laf değil" mısraıyla başlayan ünlü fahriyyesi ltri tarafından segah makamın
da, "Bülbül gibi pür oldu cihan nağme
lerimden" diye başlayan bir fahriyye de
Zekai Dede tarafından hicazkar makamında bestelenmiştir.
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FAHRÜDDEVLE
(;tl..ı..ıl~)

Fahrüddevle Felekü'l -ümme
Ebü'l-Hasen All b. Rükniddevle
Hasen el- Büveyhl
(ö. 387 / 997)

L

Büveyhl h ükümdan
(983-997).
__j

Yaklaşık 341 'de (952) isfahan'da doğ
du. Babası Rüknüddevle hasta yatağın
da yatarken ağabeyi Adudüddevle ve
kardeşi Müeyyidüddevle ile ülke toprakla rını aralarında paylaştılar ve Adudüddevle'nin hakimiyetini tanımayı kabul
ettiler. Bu taksirnde Fahrüddevle'ye OTnever ve Hemedan verilmişti. Ancak Rüknüddevle'nin 366'da (976) ölümünden
sonra kardeşler ve hanedanın diğer mensupları arasında mücadele başladı. Fahrüddevle kendi payına düşen topraklardan memnun değildi ve Müeyyidüddevle'ye verilen isfahan ve civarındaki yerleri de ele geçirmek istiyordu. Bu maksatla amcasının oğlu Bahtiya r ·ın teşvikiyle
Berzikan aşireti reisi Hasanveyh el-Berzikanl ve Ziyarfler'den Kabüs b. Veşmglr
ile Adudüddevle aleyhine iş birliği yaptı.
Adudüddevle 369'da (979) Fahrüddevle'nin üzerine yürüyerek Hemedan·ı ele
geçirmeye karar verdi. Kendisini Büveyhiler'in doğudaki topraklarının varisi kabul eden ve Rey'deki hakimiyetini devam
ertirmek isteyen Fahrüddevle bu saldı
rı karşısında önce Deylem ·e, sonra da
Cürcan'a giderek Ziyari Emlri Kabüs b.
Veşmgir'e sığındı. Adudüddevle'ye bağlı
kuwetler Hemedan'a girince kumandan
Ebü Nasr Haşaze'nin diplomatik faaliyetleri sonunda Fahrüddevle' nin veziri
Muhammed b. Hameveyh ile diğer adamları da onların saflarına geçtiler. Adudüddevle Kabüs'a haber gönderip kardeşi Fahrüddevle'yi teslim ettiği takdirde kendisini ödüllendireceğini bildirdi.
Kabüs bu teklifi reddedince Adudüddevle Müeyyidüddevle kumandasındaki büyük bir orduyu Cürcan'a sevketti. Savaşı kaybeden Ka büs Nlşabur'a çekildi; daha sonra Fahrüddevle de ona katıldı. Samani Hükümdan NQh b. Mansür, Horasan Emlri Hüsamüddevle Ebü' l-Abbas
Taş'tan Fahrüddevle ile Kabos·u desteklemesini ve Cürcan'da bulunan Müeyyidüddevle üzerine yürümelerini istedi.
Burada cereyan eden savaşta Horasan
ordusundaki kumandanlardan Faik el-

