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kapı aça düşmanı elinden kaça 1 Yunus 
ağzı 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 için
dedir. "Zamanede benem şair oğlu şair 
kim 1 Baş eğdi nazmıma dünyanın ehl-i 
irfanı " diyen Nev'fzade Atai ise kendi sa
natının kaynağı olarak gösterdiği baba
sının şairliğiyle övünmektedir. Şairin za
man zaman diniyle, peygamberiyle, ta
rikatıyla ve şeyhiyle de övündüğü görü
lür. Yunus 'un. "Tapduk'un tapusunda 
kul olduk kapusunda 1 Yunus miskin çiğ 
idik pişdik elhamdülillah" diyerek sa
natının şeyhinin teyzinden kaynaklan
dığını belirttiği beyltierinin sayısı az de
ğildi r. 

Türk edebiyatında sık sık görülen "za
hid- aşık" ' "süfi- şair" tezadının divan şi
irinin son temsilcilerinden Leskofçalı Ga
lib ve Yenişehirli Avni'ye kadar uzandı
ğı , bunun da "mutasawıfane bir fahriy
ye edası"nın benimsenmesinden kay
naklandığı söylenebilir. Öte yandan Fu
züli'nin, " ... hak-i Kerbela sair memalik 
iksirinden eşref olduğu malumdur ve 
rütbe-i şi'rimi her yerde bülend eden 
haklkatte bu mefhumdur" şeklindeki 

sözleri onun memleketiyle övünmeye di
ni bir mahiyet verdiğini gösterir. Taşh
ealı Yahya da bu tarz övünmenin yanına 
ırk unsurunu da katar. Nitekim bilhas
sa Nef'f'de görülen ve Nedim'de öz de
ğerini bilmeyenlere karşı bir isyan halini 
alan kendi sanatıyla övünme tavrı, Türk 
şairlerinin Arap ve İran şairlerine kar
şı kazanmış oldukları yüksek seviye ve 
şahsiyet! , hatta üstünlüklerini haykırma
ları şeklinde yorumlanmıştır. 

Fahriyyeler tarihe ışık tutma yönün
den de önem taşır. Eski Arap toplumun
da daha çok melik, hükümdar. vali gibi 
kimselerin gerek karakter ve davranış
ları gerekse her türlü icraatı müsbet ve
ya menfi taraflarıyla şiirlerde ortaya dö
külür ve neticede bunlar birer vesika 
mahiyetinde tarihe malolurdu. Bu se
beple şiir. "Araplar' ın bütün ilimlerini ih
tiva eden bilgi hazinesi" olarak tanım
lanmıştır (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 sebep
lerle 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 ge
lip yine giden şahanı" şeklindeki fahriy
ye beyti, şiirin hala bu tarihi ve sosyolo
jik önemini koruduğunu veciz bir şekil
de ifade etmektedir. Ancak pek çok mü
balağalı ifadenin yer aldığı methiyeler! 
tarih açısından değerlendirirken ihtiyatlı 
davranmak gerekir (bk. FAHR ). 

Bazı fahriyyeler Türk mOsikisinde güf
te olarak kullanılmıştır. Mesela NefT
nin. "Tüti-i mu'cize-güyem ne desem 
laf değil" mısraıyla başlayan ünlü fah
riyyesi ltri tarafından segah makamın
da, "Bülbül gibi pür oldu cihan nağme
lerimden" diye başlayan bir fahriyye de 
Zekai Dede tarafından hicazkar maka
mında 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) 

Büveyhl hükümdan 
(983-997). 

__j 

Yaklaşık 341 'de (952) isfahan'da doğ

du. Babası Rüknüddevle hasta yatağın

da yatarken ağabeyi Adudüddevle ve 
kardeşi Müeyyidüddevle ile ülke toprak

larını aralarında paylaştılar ve Adudüd
devle'nin hakimiyetini tanımayı kabul 

ettiler. Bu taksirnde Fahrüddevle'ye OT
never ve Hemedan verilmişti. Ancak Rük
nüddevle'nin 366'da (976) ölümünden 

sonra kardeşler ve hanedanın diğer men
supları arasında mücadele başladı. Fah
rüddevle kendi payına düşen topraklar
dan memnun değildi ve Müeyyidüddev
le'ye verilen isfahan ve civarındaki yerle
ri de ele geçirmek istiyordu. Bu maksat
la amcasının oğlu Bahtiyar·ın teşvikiyle 

Berzikan aşireti reisi Hasanveyh el-Ber
zikanl ve Ziyarfler'den Kabüs b. Veşmglr 
ile Adudüddevle aleyhine iş birliği yaptı. 
Adudüddevle 369'da (979) Fahrüddev
le'nin üzerine yürüyerek Hemedan·ı ele 
geçirmeye karar verdi. Kendisini Büvey
hiler'in doğudaki topraklarının varisi ka
bul 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 faali
yetleri sonunda Fahrüddevle' nin veziri 
Muhammed b. Hameveyh ile diğer adam
ları da onların saflarına geçtiler. Adu
düddevle Kabüs'a haber gönderip kar
deşi Fahrüddevle'yi teslim ettiği takdir
de kendisini ödüllendireceğini bildirdi. 
Kabüs bu teklifi reddedince Adudüddev
le Müeyyidüddevle kumandasındaki bü
yük bir orduyu Cürcan'a sevketti. Sava
şı kaybeden Ka büs Nlşabur'a çekildi; da
ha sonra Fahrüddevle de ona katıldı. Sa
mani Hükümdan NQh b. Mansür, Hora
san Emlri Hüsamüddevle Ebü' l-Abbas 
Taş'tan Fahrüddevle ile Kabos·u destek
lemesini ve Cürcan'da bulunan Müeyyi
düddevle üzerine yürümelerini istedi. 
Burada cereyan eden savaşta Horasan 
ordusundaki kumandanlardan Faik el-



Hassa ile aniaşan Müeyyidüddevle galip 
geldi ve önemli ganimetler ele geçirdi 
(371 / 98 1-82) Adudüddevle 372 'de (983) 
ölünce Fahrüddevle kardeşi Müeyyidüd
devle ile barışmak için teşebbüse geç
tiyse de sonuç alamadı. 

Müeyyidüddevle'nin Şaban 373'te (Ocak 
Şubat 984) ölümü üzerine Vezir Sahib b. 
Abbad devlet adamlarını toplayarak ha
nedanın en yaşiısı olan Fahrüddevle'nin 
tahta çıkarılmasını istedi. Onlar da bu 
teklifi kabul ederek Nişabur'da bulunan 
Fahrüddevle 'yi Cürcan · a davet ettiler. 
Fahrüddevle Ramazan 373'te (Şubat 984) 
Cürcan · a geldi, burada büyük bir coş
kuyla karşılanıp Büveyhiler'in Cibal ko
lunun hükümdan ilan edildi. Daha son
ra Rey'e döndü ve Adudüddevle gibi "şa
hinşah" unvanıyla adına para bastırdı 

(Busse. s. 64) . 

Fahrüddevle'nin tahta çıkmasında bü
yük emeği olan Vezir İbn Abbad daha 
sonra idarecilikten ayrılmak istediyse 
de Fahrüddevle bunu kabul etmeyip ken
disini sınırsız yetkilerle tekrar vezir ta
yin etti. Halife Tai'- Li Ilah Fahrüddevle'
nin hükümdarlığını tasdik edip ona ay
rıca Felekü 'l-ümme lakabını verdi ve san
cakta birlikte değerli hediyeler. sultani 
hil'atlar gönderdi. 

Vezir İbn Abbad'ın teşvikiyle Bağdat'ı 
ele geçirmeye karar veren Fahrüddevle 
379 'da (989) Rey'den yola çıktı. Berzi
kan aşireti reisi Bedr b. Hasanveyh ile 
İbn Abbad ' ın kumandasındaki ordu lrak'a 
doğru ilerlerken Fahrüddevle'nin idare
sindeki ikinci bir ordu da Hüzistan üze
rine yürüyordu. Ancak İbn Abbad'ın ra
kipleri Fahrüddevle'yi bu seferden vaz
geçirdiler. Fahrüddevle aynı yıl Bahaüd
devle'ye karşı bir sefer düzenlediyse de 
sonuç alamadı. Daha sonraki yıllarda 

Samsamüddevle'ye karşı Bahaüddevle 
ile iş birliği yaptı. 

Fahrüddevle Şaban 387'de (Eylül 997) 
Rey'de Taberek Kalesi'nde vefat etti, ye
rine dört yaşındaki oğlu Ebü Talib Mec
düddevle Rüstem geçti. Rey'de bir cami 
ile bir kale yaptıran Fahrüddevle çok bü
yük bir servete sahipti. Adı bilinmeyen 
bir müellif Tôril]-i Cil ve Deylem adlı 
eserini onun adına yazmıştır (Barthold. 
s. 9) . Fahrüddevle rasat çalışmalarıyla 
da yakından ilgilenmiştir. Ebü Mahmüd 
Hamid b. Hıdır ei-Hucendi onun emriy
le, güneşin Rey şehrinin boylamına gi
rişini gözetiernekte kullanılan büyük 

bir sekstant yapmıştı. Meşhur alim BT
rüni bizzat Hucendi'den aldığı bilgile
re dayanarak bu rasatları Hikôyetü '1-
ôleti'l- müsemmôt bi's-südsi'l- Fat1ri 
adlı risalesinde ayrıntılarıyla kaydetmiş
tir. 
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Iii ABDÜLKERiM ÖZAYD IN 

FAHRÜLMÜLK, 
Ali b. Nizamülmülk 

( ..illJ \ ~ lh; .:.r. Js- ..ill.)~ ) 

Hace-i Büzürg Nizamüddln 
Kıvamü' l -mille ve'd -devle Fahrülmülk 

Ebü'I·Feth All (Muzaffer) 
b. Nizamilmülk et·Tusl 

(ö. 500/1106) 

Selçuklu veziri. 
_j 

Meşhur Selçuklu veziri Nizamülmülk'ün 
büyük oğlu olup 434'te (1042-43) doğ
du. Babası ile birlikte Belh Emiri Ya
hur'un (Tacir. Bacir) ve Çağrı Bey'in hiz
metinde bulundu. Sultan Melikşah ile 
veziri Nizamülmülk'ün öldürüldüğü ta
rihte (485 / 1092) Horasan'da bulunu
yordu. Aynı yıl Berkyaruk Selçuklu sul
tanı ilan edilince Fahrülmülk onun hiz
metine girmek için İsfahan'a gitti. Fa
kat Terken Hatun'un baskısıyla sultan 
ilan edilen oğlu Mahmud b. Melikşah'ın 
adamlarından Emir Kamac yolda Fah
rülmülk 'ü yakalayarak mallarını gas
betti. Fahrülmülk daha sonra kaçıp He
medan'a geldi. Hemedan o sırada (487 1 
ı 094) Selçuklu tahtında hak iddia eden 

FAHRÜLMÜLK, Ali b. Nizamülmülk 

Tutuş'un nüfuz ve kontrolündeydi. Tu
tuş onu Berkyaruk taraftarı olduğu için 
yakalatıp öldürmek isted iyse de Emir 
Yağısıyan buna engel oldu ve Tutuş 'a 

halkın Nizamülmülk'ün ailesine sevgisi 
dolayısıyla Fahrülmülk'ü vezir tayin et
mesini tavsiye etti. Tutuş da buna uya
rak onu vezir yaptı. 

Fahrülmülk, Sultan Berkyaruk ile Tu
tuş arasında Rey yakınlarında Daşilü de
nilen yerde meydana gelen ve Tutuş'un 

ölümüyle sonuçlanan savaşa katıldı ve 
esir düştü ( 17 Safer 488/ 26 Şubat ı 095) 
Daha sonra serbest bırakıldı. Bu sırada 
Sultan Berkyaruk'un veziri olan kardeşi 
Müeyyidülmülk sultana, annesi Zübey
de Hatun'u yanından uzaklaştırması ha
linde pek çok emirin kendi hizmetine gi
receğini söylediği için Zübeyde Hatun 
vezire kin bağlamıştı. Babaları Nizamül
mülk'ten miras kalan mücevherler yü
zünden Müeyyidülmülk'e dargın olan 
Fahrülmülk, Müstevfl Mecdülmülk el
Belasani'nin de tahrikiyle kardeşini ve
zirlikten aziettirip yerine geçmek için 
seferber oldu. Sultana atlas otağlar. de
ğerli çadırlar. silahlar, kıymetli taşlar

la süslü eyer ve koşum takımları, Arap 
atları. av kuşları ve para verip Müeyyi
dülmülk'ü görevinden uzaklaştırıp hap
settirdi ve makamını ele geçirdi (488 / 

1095). Berkyaruk'un onu vezir tayin et
mesinde hiç şüphesiz annesi Zübeyde 
Hatun'un da önemli rolü olmuştur. An
cak Fahrülmülk 490' da ( 1096 -97) az
ledildi ve yerine Mecdülmülk getirildi. 
Bunun üzerine Fahrülmülk Nişabur' a 
giderek inzivaya çekildi. Aynı yıl Melik 
Sencer tarafından vezir tayin edilen Fah
rülmülk 10 Muharrem SOO'de (11 Eylül 

11 06) bir Batıni fedaisi tarafından öldü
rüldü. 

Asil ve cömert bir devlet adamı olan 
Fahrülmülk, Berkyaruk dönemindeki ve
zirliği sırasında sonu gelmeyen karışık
lıklar yüzünden pek faydalı olamadıysa 
da Sencer'e önemli hizmetlerde bulun
du. Alimleri sever, onların talebeye ve 
halka faydalı olması için gayret sarfeder
di. Şafii fakihi Ebu Abdullah et-Taberi'
yi Bağdat Nizarniye Medresesi'nde ders 
vermekle görevlendirdiği gibi (499 / 1106) 
aynı yıl hac dönüşü devlet kapısından 
bir daha maaş almamaya karar veren 
Gazzali'yi bu fikrinden vazgeçirerek Ni
şabur'daki Nizarniye Medresesi'ne mü
derris tayin etmiştir. Devrin meşhur şair
lerinden Emirü'ş-şuara Muizzi Nişabüri 
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