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Özet 

Sivas’ın Divri�i ilçesinde 631/1234’de do�an Fahreddîn Divri�î, ilk 
ö�renimini orada yaptı. Sonra ilmin ve medeniyetin altın ça�ının ya�andı�ı 
ve Memlukların hakim  oldu�u Mısır’a gitti. Burada de�erli ilim adamlarından 
ders alarak  kendisini hat, Kur’an kıraati, fıkıh, dil (özellikle Arapça ve 
Farsça) ve �iir alanında yeti�tirdi. Dille ilgili eserler yazmı�, ancak onların çok 
azı günümüze kadar gelmi�tir. Günümüze kadar gelen en önemli eserlerden 
birisi de aruzun kurallarını nazımla�tırdı�ı �er�u’l-�a��deti’l-mute�ammine’dir. 
Halen yazma olan bu eserde aruz hakkındaki geni� bilgisini ortaya 
koymu�tur. O böyle bilgi birikimi ile  el-Melikü’n-Na�ır gibi devlet adamlarını 
ve Eb� �ayy�n el-Endelus� gibi ilim adamlarını yeti�tirmi�; ayrıca devlet 
kademelerinde de görev almı�tır. 

 
The Life of Fahraddin Divrigi, His Personality and Scientific Works 
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Abstract 

Fahreddîn Divri�î who was born in Divri�i in which he completed his 
primary education. Then he went to Egypt where science and civilization 
were living their golden age and which was under Mamluke dynasty. 
Studying with leading scholars in Egypt, he specialised in calligraphy, 
reading of the Qur’an (qiraa), Islamic jurisprudence (fıqh), language 
(especially Arabic and Persian) as well as poem. He wrote books on Arabic 
syntax, few of which have arrived to our time. One of the most important of 
them is �erh al-Kasidat al-mutadammine which is still preserved in its 
original hand-written form and in which he focused on prosody. With his 
unique scholarship he contributed to educational training of the members of 
the dynasty and other students in his time. Among them are King al-
Meliku’n-Na�ır and Eb� �ayy�n el-Endelus�. He was also appointed to 
various governmental duties. 
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Giri� 

Türkler Anadolu’nun fethi ile birlikte akın akın gelerek Anadolu’yu 
Türk �slam yurdu haline gelmesinde büyük gayretler sarfetmi�ler ve özellikle 
kurdukları devletlerle bunu sa�lamı�lardır. Bu devletler ilme büyük destek 
vermi�lerdir. Bu destek sayesinde Anadolu’da bir çok sahada ilim adamı 
yeti�mi�tir. Bu yeti�enlerden birisi de Fahreddîn Divri�î’dir. 

Fahreddîn Divri�î Mo�ol istilasının Anadolu’yu sardı�ı bir dönemde 
dünyaya gelmi�tir. O ya�adı�ı asrın me�hur ilim adamlarından dersler alarak 
dinî ilimlerde kendisini iyi yeti�tirmi� ve bir çok alanda faydalı hizmetleri 
olmu�tur. Bu hizmetlerini, bir taraftan ö�renci yeti�tirerek ve eserler telif 
ederek; di�er taraftan da devlet kademelerinde görev alarak yapmı�tır. 

Böyle bir ilim adamı ile ilgili yeterince çalı�ma yapılmamı�tır. 
Dolayısıyla bu çalı�ma, Fahreddîn Divri�î’yi ilim dünyasına tanıtmak ve 
yazma eserlerine ara�tırmacıların dikkatini çekerek, bunların gün yüzüne 
çıkmasını sa�lamak amacıyla kaleme alınmı�tır.  

1. Hayatı ve �lmî �ahsiyeti 

Asıl adı Mu�ammed b.�Mu��af	�b. Zekeriyy	
�b.��a�	ce�b.��asan�e�
�ul�ur�� olan Fahreddîn Divri�î, Sivas’ın Divri�i ilçesinde 631/1234’de 
do�mu�tur.1�Babasının ismi Mu��af	� ve dedesinin ismi Zekeriyy	
dır. Soyu 
O�uzlar’ın Salgur (Salur) boyuna dayanmaktadır.2 Kaynaklarda hayatı, ailesi 
ve bir çocu�u3 dı�ında hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. �lmî faaliyeti ve 
eserleri, iyi bir e�itim aldı�ını göstermektedir. Ancak e�itimini nerede yaptı�ı 
ve kimlerden ders aldı�ı da bilinmemesine kar�ın ya�adı�ı dönemde ilim ve 
kültürün altın ça�ının ya�andı�ı Memlukların4 hakim oldu�u Mısır’a gitmekte 

                                                 
1�Udfuv�,�el-Bedru’s-saf����r��Süleymaniye Ktp., Fâtih, nr. 4201, II, vr. 167a; e��afed�, Ebu’����	�

������b. Aybek, el-V				f��������bi’l-vefey				t��ne�r. Helmut Bayter, V, Wiesbaden, 1992, s. 31; �ure����
�Abdul�	dir b. Mu�ammed b. A�med� el-Cev				hiru’l-mu����iyye���� f�� ��� ��� ��� �aba�	�	�	�	ti’l-����anefiyye, ne�r.�
�� bdulfett	�� Mu�ammed el-�ulv, Kahire, 1393-1399/1973-1979, III, 369-370; �bn �acer, 
Ebu’l-Fa�l �i�	budd�n� A�med b. �Ali Mu�ammed el-�As�a�	n��� ed-Dureru’l-k				mine, IV, 
Beyrut, tsz., s. 259; �bn Ku�lubo�a�� T				cu’t-ter				cim, Kahire, 1413/1992, s. 280; �uy�����
Bu����yetu’l-vu����	�	�	�	�, I, Beyrut, tsz., s. 246; Leknev�� el-Fev				idu’l-behiyye f�������� ter				cimi’l-
����anefiyye, Beyrut, tsz., s. 261; el-Ba�d	d�, �sm	���� B	�	�� Hediyyetu’l-����				rif����n�� II, 142-143; 
Kahh	le, Mu����cemu’l-muellif����n, s. 720; Zirik��, el-A����l				m, VII, Beyrut, 1992, s. 99; Turan, 
Osman, Do�u Anadolu Türk Devletleri Tarihi, �stanbul, 1993, s. 69.����

2�Udfuv�, el-Bedru’s-saf��������, II, vr. 166b-167a. Fahreddîn Divri�î’nin mensubu oldu�u O�uzlar’ın 
Salur (Salgur) boyu Divri�i’ye Mengüceko�ulları hakimiyetinden sonra yerle�mi�tir. Bkz.: 
Turan, Do�u Anadolu Türk Devletleri Tarihi, s. 69; Abdulkadir, Balgalmı�, “Divri�i” md., 
D�A, IX, �stanbul, 1994, s. 453.����

3�Divri�î’nin o�lu �us	mu’d-d�n, Husâmiyye Medresesi’nde fıkıh dersleri veren me�hur bir âlimdi. 
Bkz.:�e��afed���el-V				f����, V, 31; �ure����el-Cev				hir, II, 88, III, 369. Ayrıca bkz.: Turan, Osman, 
Do�u Anadolu Türk Devletleri Tarihi, �stanbul, 1993, s. 69; Cevat, �zgi, “Fahreddîn Divri�î” 
md., D�A, XII, �stanbul, 1995, s. 83. 

4 Eyyûbîler’den sonra tarih sahnesinde yer alan Memluk Türkleri, Mo�ol saldırılarını önledikten 
sonra istikrar ortamını sa�layarak Kahire’yi Abbasiler döneminde Ba�dat’ın ula�tı�ı ilim, kültür 
ve medeniyetin merkezi haline getirmi�lerdir. Dolayısıyla Anadolu, �ran, Afrika ve Endülüs’ten 
bir çok ilim adamı akın akın buraya gelmi�lerdir. Bkz.: �smail, Yi�it, �slâm Tarihi, VII, �stanbul, 
1991, s. 243. 
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gecikmemi�;5 a�a�ıda belirtildi�i gibi orada de�erli ilim adamlarının 
yeti�mesinde katkısı olmu�, hatta Gazze’de hisbe6 te�kilatında da 
çalı�mı�tır.7 Zira o dönemde bu göreve ilim, haysiyet ve itibar sahibi 
�ahsiyetler getirilmekteydi.8 Ayrıca kaynaklarda bir ara ate�li bir hastalık 
geçirdi�i9 ve ömrünün sonuna do�ru kör oldu�u da anlatılmaktadır.10 
O�lunun ifadesine göre Divri�î 713/1313’de Kahire’de vefat etmi�tir.11 

Mütevazi bir �ahsiyete sahip olan Fahreddîn Divri�î, Kur’an’ı hem 
güzel okur, hem de yazardı.12 Zira Kasîde-i Burde yazarı Mu�ammed el-
B��ı��� (ö. 695/1296)’den hat13 ve muhtemelen Kur’an tilaveti dersleri de 
almı�tır.14 O fıkıh, dil (Arapça ve Farsça) ve �iir alanında kendisini 
yeti�tirerek eserler telif etmi�tir. el-�ud�r�’nin fıkıh alanındaki el-Mu�ta�ar adlı 
eserini nazma çevirerek15 bir taraftan fıkıh alanına hakimiyetini;  di�er 
taraftan didaktik16 eser  yazmadaki yetene�ini göstermi�tir. Böylece o, �slam 
edebiyatında öteden beri var olan didaktik �iir17 gelene�inin devamına 
katkıda bulunmu�tur. Yine büyük bilgi birikimine � sahip oldu�u nahiv 

                                                 
5 Divri�î’nin Memluk ülkesine gitmesinde orasının ilim ve kültür merkezi olmasının yanında, 

do�du�u Divrik bölgesinde hakim olan Eretna Beyli�i ile Memluklular arasındaki zaman 
zaman iyi giden ili�kilerin etkisi olabilir. Bkz.: Yi�it, �slâm Tarihi, VII, 243. 

6 Memluklar döneminin adli görevlerden birisi de hisbe idi. Hisbe te�kilatına muhtesib bakardı. 
Muhtesibin iyili�i emir, kötülü�ü yasaklamanın yanında genel asayi�i gerçekle�tirmek ve 
belediye i�lerine bakmak gibi görevleri  de vardı. Bkz.: Yi�it, �slâm Tarihi, VII, 202-203. 

7 Udfuv�, el-Bedru’s-saf����r, vr. 166b; e��afed���el-V				f����,�s. 31; �bn �acer,�ed-Durer, IV, 259;��bn 
�u�lubo�a, T				cu’t-ter				cim,�s. 280; �uy���, Bu����ye, I, 247. Fahreddîn Divri�î muhtemelen bu 
göreve, kendisine hocalık yaptı�ı Memluk sultanlarından el-Meliku’n-N��ır Mu�ammed b. 
Kal�vun tarafından getirilmi� ve bunu hocasına kar�ı vefa borcunu yerine getirmek amacıyla 
yapmı�tır. Dolayısıyla Divri�î bu göreve, el-Melikü’n-Na�ır’ın ikinci defa saltanata çıkarıldı�ı 
ve on yıl kadar devam etti�i 698-708/1299-1309 yılları arasında getirilmi� olabilir.  

8 Yi�it, �slâm Tarihi, VII, 203. 
9 Eflâkî, Ahmet, Ariflerin Menkıbeleri, çev. Tahsin Yazıcı, �stanbul, 1964, s. 321.����
10�e��afed���el-V				f����, V, 31;� !"��acer,�ed-Durer,  IV, 259;��uy���, a. g. e., I, 247.����
11�Udfuv���#�#�#�#�$ #%�&'($ #%�&'($ #%�&'($ #%�&'((����(����(����(������))��vr. 167b; e��afed���el-V				f����, s. 31;� !"��acer,�ed-Durer,�IV, 259;��bn 

�u�lubo�a, T				cu’t-ter				cim,���� s. 280; �uy���, Bu����ye,� ���� I, 246; Leknev�, el-Fev				id, s. 261; el-
Ba�d	d�,� �sm	����B	�	, Hediyyetu’l-����				rif����n, II, 142-143; Kahh	le, Mu����cem, s. 720; Zirik��, el-
A����l				m, VII, 99.����

12�Udfuv�, el-Bedru’s-saf��������, vr. 166b; e��afed���el-V				f����, V, 31; �uy���, Bu����ye,� I, 246;  
13 �zgi, Cevat, “Türk Dil Bilimcisi Mustafao�lu Mehmet”, Türk Dünyası Ara�tırmaları, sayı 55, 

1988, s. 113-134. 
14 Fahreddîn Divri�î,  Mu�ammed el-B��ır�’den Kur’an tilaveti dersleri de almı� olabilir. Zira el-

B��ır�� Mısır’da iken Kur’an mektebi (küttab) açarak ö�retimi ile me�gul olmu�tu. 
Brockelmann’a göre daha sonra on yıl kadar Kudüs’te kalmı�tır. (Bkz. Mahmut, Kaya, “Bûsırî, 
Muhammed b. Saîd” md., D�A, VI, �stanbul, 1992, 469.) Bu süre içerisinde el-B��ır� Kur’an 
hattı ve tilaveti ile ilgili dersler vermi� ve Divri�î de bu derslere devam etmi� olabilir.����

15�e��afed���el-V				f����, s. 31; �ure����el-Cev				hir,����II, 370; �bn �acer,�ed-Durer,�IV, 259; Leknev�, el-
Fev				id,�s. 261; el-Ba�d	d�,�Hediyye,  II, 143; Kahh	le, Mu����cem,�s. 720; Zirik��, el-A����l				m,�VII, 
99.  

16 Ö�retmek maksadıyla kaleme alınan edebî eserler, didaktik diye vasıflandırılır. Bu eserlere 
talîmî ve hikemî de denmekteydi. Edebiyat terimi olarak daha çok dinî, ilmî, ahlakî, felsefî, 
sosyal, edebî, estetik gibi sahalarda bilgi ve ö�üt vermek için yazılan manzum eserler 
didaktiktir. Bkz.: Arslan, Tekin, Edebiyatımızda �simler ve Terimler, �stanbul, 1995, s. 174. 

17 Didaktik �iir, I. Abbasî asrı Arap edebiyatında ilk defa ortaya çıkan �iir türlerindendir. Bu tarz 
�iirde herhangi bir konu veya ilmin kolayca ezberlenmesi hedeflenir. Bkz. Kenan, Demirayak, 
Abbâsi Edebiyatı Tarihi, Erzurum, 1998, s. 106. 
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alanında18 �bnu’l-�	cib’in el-K	fiye’sini �a��%#� fi’l-�Arabiyye’de (di�er adıyla 
�a��de� fi’n-na�v), aruz vezni ile ilgili bazı kuralları �erhu’l-�a��deti’l-
muta�ammine’de ve Memluk Kıpçakçası gramerini �a��de� f*� �av	idi lis	ni’t-
Türk’de nazmetmi�tir. Onun medrese hocalı�ı yapmasının19 böyle bir tarza 
yönelmesinde etkisi oldu�u gibi o dönemde ilimlerin bu �ekilde nazmedilerek 
eser telif edilmesinin bir gelenek haline gelmesinin de etkisi olmu�tur. 
Meselâ �bn M	lik  (ö. 672/1273) sarf ilmine dair el-K	fiyetü’�-�	�iye’yi ve 
nahiv ilmine dair bin beyitlik el-Elfiye’yi nazmetmi�tir.20�

Divri�î, yukarıda açıkladı�ımız gibi ya�adı�ı dönemde Meliku’n-N	�ır 
gibi devlet adamlarına ve Eb� �ayy	n el-Endelus�� (ö. 745/1344)21 gibi 
me�hur alimlerine ders vererek yeti�melerinde büyük katkısı olmu�tur.22 

Divri�î, alçak gönüllü, arkada�lı�ı iyi ve adalet duygusuna sahipti.23 
Yukarıda belirtti�imiz gibi �iir söyleme yetene�i vardı. XIII. yüzyılda Memluk 
Türkçe’siyle kasideler yazmı�, ancak günümüze kadar ula�amamı�tır.24 Aynı 
�ekilde Türkçe �iirlerine yukarıda geçen Kıpçak grameri ile ilgili eserini de 
örnek olarak verebiliriz. O Arapça didaktik �iirlerinin yanında Hz. 
Peygamber’e sevgisini ifade eden kasîde de yazmı�tır.25 Divri�î’nin Eb��
�ayy	n el-Endelus�’ye okudu�u kaside �öyledir:26�

��������	
������	������	�������	�����		  ��
��	��������	� �!	����"����	"����# 

$���%��	�&�'"���(	)�%�*�+,-�.�/$�(	�-�*��� ����'�+��	�-*�����%��	�&�'"���(	)�%�*�+ 

                                                 
18 Memluklar döneminde nahiv ilmi, büyük geli�melere sahne olmu� ve �bn �A��l (ö. 1367), �bn 

Hi�	m (ö. 1360), �bn M	lik (ö. 672/1273) gibi �ahsiyetler nahiv otoriteleri arasında yer 
almı�lardır. Bkz.: Yi�it, �slâm Tarihi, VII, 203. 

19 Zira Divri�î, Kahire’de Hüsamiyye Medresesi’nde bir süre Hanefî fıkhı dersleri vermi�tir. Bkz.: 
Udfuv�, el-Bedru’s-saf����r, vr. 166b; e��afed��� el-V				f����, s. 31; �bn �acer,� ed-Durer,� IV, 259;�
�uy���, Bu����ye, I, 247. Ayrıca bkz.: Ahmet, Cafero�lu, Türk Dili Tarihi, II, �stanbul, 1984, s. 
193; Turan, Do�u Anadolu Türk Devletleri Tarihi, s. 69. 

20 Yi�it, �slâm Tarihi, VII, 309. 
21 Endülüslü dil alimi, müfessir ve el-Ba��u’l-mu��� adlı me�hur tefsirin müellifi Eb���ayy	n el-

Endelus��� Kit	bu’l-�dr	k li lis	ni’l-Etr	k  adlı eserini yazarken “üstadımız Fahreddîn” diye 
bahsederek ondan ders aldı�ını ve çok faydalandı�ını belirtir. Bkz. Udfuv�, el-Bedru’s-saf����r, 
vr. 166b. Ayrıca bkz.: Cafero�lu, Türk Dili, II, 193. 

22 �zgi, a. g. md., D�A, XII, . 83.����
23�e��afed���el-V				f����, V, 31;��uy���, Bu����ye,  I, 247.����
24 Burada Divri�î’nin Mısır’a geli�i ile Türkçe �iirler ve eserler vermesinde aynı sebepler oldu�u 

görülmektedir. Zira Miladî XII. ve XIII. asırlarda Mısır’da hakim olan Memlukluların saray dili 
Türkçe idi. Saray ve çevresi, Türkçe’yi ba�ka dillere üstün tutuyor; Türk alim ve �airlere 
kıymet veriyordu. Böyle bir durum, Türk illerinin uzak, yakın kö�elerindeki çok sayıda alim ve 
�airlerin Mısır’a gelmesini sa�ladı. Bunlar arasında Divri�î de vardı. Böylece Mısır’da Türk 
diliyle bir edebî hayat ba�ladı. Artık Mısır’da Türkçe �iirler söyleniyor; Türk diliyle dinî, ilmî ve 
edebî eserler hazırlanıyor,  ba�ka dillerden Türkçe’ye tercümeler yapılıyordu. Bu dönemde 
daha ziyade Kıpçak Türkçe’si hakimdi. Nihad Sami Banarlı’ya göre Divri�î’nin Türkçe 
söyledi�i kasîdeler, Divan Edebiyatı’nın ilk örnekleri arasında yer almaktadır. Daha geni� bilgi 
için bkz.: Nihad Sami, Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, I, �stanbul, 1997, 359-360.  

25 Bu kasidenin 10 beyti günümüze kadar gelmi�tir. 1-3 beyitleri Udfuv�’nin el-Bedru’s-saf����r’inde 
(vr. 166b), 1-7 beyitleri e��afed�’nin el-V	��	��	��	��’sinde (V, 31-32), 1-10 beyitleri �ure��’nin el-
Cev				hiru’l-mu����iyye f�� ���� ���� ���� ��ba�	�	�	�	ti’l-����anefiyye’sinde (III, 370-371) ve 3-7 beyitleri �bn �acer’in  
ed-Durer’inde (IV, 259 – 260) bulunmaktadır. 

26 �ure��’nin el-Cev				hiru’l-mu����iyye’si bütün beyitleri ihtiva etmesiyle bu eserdeki kasideyi esas 
aldık.� Bkz.: �ure��, el-Cev				hiru’l-mu����iyye, III, 370-371.����
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Aramızda Nebî Muhammed’i övmeyi  �iarın yap, denildi 

Zira bir incidir �iirin  

Parmaklarında bir ba�ka güzelli�i vardır kamı�ın  

Muhte�em güzelli�i vardır açık sözlülü�ünün 

Ey bütün varlık aleminin kutbu 

Hiçbir mahluk olmazdı �ayet sen olmasaydın 

Her �eyin evveli ve sonuncusu oldun olalı 

Ufuklarda dalgalanır ululuk sanca�ın 

Bütün varlık alemi güzelli�ine baka kalır 

Güzelli�in ortaya çıktı�ında (varlık alemi) onunla karanlıkta�    yol 
bulur 

Ey birincisi, kendisinden önce gidenlerin  

Ey sonuncusu, kendisinden sonra gelenlerin 

Adem daha çamur iken Sen peygamberdin 

O yaratılı�ının nasıl oldu�unu da bilmiyordu 

Peygamberlik gerdanlı�ının ortasında geldin 

Onun akik ve akik olmayan  ta�ından ı�ık saçıldı 

Senin varlı�ın sebebiyle yer gö�e üstün oldu 

Zira senin kabrin orada misk kokusu yaydı 

Medine’nin isminin güzelli�i ancak 

Senin kokunun orada içe çekilmesi sebebiyledir 
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Divri�î’nin ya�adı�ı dönemde hem Anadolu27 hem de Mısır’da28 
yaygın olan tasavvufi hareketin onu da etkiledi�i görülmektedir. Onun 
�erhu’l-�a��deti’l-muta�ammine adlı eserinin mukaddimesinde el-Mevlev���
nisbesi,29 tasavvufi yönüne, yani Mevlevî oldu�una i�aret etmektedir. Ayrıca 
Efl	k�’nin Men	�ıbu’l-�	rif�n’de anlatılan kendisi ile Mevlânâ Celâleddîn Rûmî 
arasında geçen menkıbeler de bu durumu ortaya koymaktadır. Bu 
menkıbelerden birisi Divri�î’nin Mevlânâ’nın sorusuna cevap veremeyerek 
mahcup olması ile ilgilidir. Olay �öyle anlatılır:  

“Bir gün Mevlânâ hazretleri Fahreddin’i kuvvetle tutup: “Sana bir 
sorum var: Allah’dan korkan Âdem’le bedbaht �blis’in her ikisi de günah 
i�lemi�lerdir. Fakat sonunda Âdem Allah’ın rahmet ve ma�firetine mazhar, 
�eytan ise (bunlardan) mahrum olmu� ve recmedilmi�ti. Bunun sebebi 
nedir?” dedi. Fahreddin ba� koyup çok a�ladı, bu soruya cevap vermekten 
âciz kaldı. Mevlânâ buyurdu ki: “�eytanın Allah’ın dergahından kovulmasının 
sebebi �eriklik (ortaklık) yapmak istedi�idir.” Fahreddin utancından kendini 
kaybetti.” Olayın devamında ise öldükten sonra Fahreddin’i rüyasında 
görenler kabir azabı çekti�ini, sebebinin ise Mevlânâ’ya yaptı�ı yukarıdaki 
saygısızlık oldu�u ve bundan da müritlerin duası ile kurtuldu�u anlatılır.30  

Di�eri, Divri�î’nin Emir Pervâne’nin hanında konaklaması ile ilgilidir. 
Olay �öyle hikâye edilir: 

“Sultan Veled dedi ki: Sırlar kitaplarının derleyicisi olan Fahreddin-i 
Sivâsî, Sivas’tan gelmi�ti. Aynı günde de Pervâne ve emîrler babamı 
ziyarete gelmi�lerdi. Birdenbire Fahreddin içeri girdi. Mevlânâ hazretleri 
ikram edip ondan dün gece nerede konakladı�ını sordu. Fahreddin: 
“Pervâne’nin hanında konakladım” dedi. Mevlânâ: “Yani Emir Pervâne’nin bu 
yolda hanı mı var?” dedi. Fahreddin: “Evet, onun zamanında emniyet o 
derecededir ki, kervan ula�tı�ı her makam ve her sahada endi�esiz ve 
korkusuz konaklayabilir” dedi. Bu cevap Pervâne’nin ho�una gitti.” Bunun 
üzerine Mevlânâ �srâilo�ulları ile ilgili bir kıssa ve gelece�e yönelik bir 
tahminini anlattı.”31 

Bir di�eri ise Mevlânâ’nın Divri�î’yi hastalıktan iyile�tirmesi ile ilgilidir. 
“�lahî dostlarından ve arkada�ların ileri gelenlerinden Fahreddin Sivasî (Allah 
rahmat etsin) yüksek ate�li ve tehlikeli bir sıtmaya yakalanmı�, bir müddet 
                                                 
27�Anadolu’nun fethi ile birlikte XI. yüzyılda buraya bir çok  mutasavvıf, alim ve sanatkar geldi. 

Bu mutasavvıflar  zamanla Anadolu’da yo�un bir tasavvufi hayatın ya�anmasına ve dünyaca 
ünlü tasavvufi �ahsiyetlerin yeti�mesinde önemli etkisi oldu. XIII. yüzyıla gelindi�inde 
tasavvufun altın ça�ına ula�tı�ını söyleyebiliriz. Bu yüzyılda tasavvuf alanında Mevl�n� 
Celaledd	n R�m� (ö. 672/1273), �bnu’l-A�r�b� (ö. 638/1240 gibi önemli �ahsiyetler kendilerini 
gösterdiler. Daha geni� bilgi için bkz.: Kadir, Özköse, “Anadolu’nun Türkle�mesi ve 
�slamla�masında Tasavvufi Zümre ve Akımların Rolü”, Cumhuriyet Üniv. �lahiyat Fak. 
Dergisi, sayı VII/1, Sivas, 2003, s. 254-255. 

28 Memluklar zamanında, tasavvuf hareketi son derece güçlenmi�, sosyal hayata damgasını 
vurmu�, hatta altın dönemini ya�ıyordu. Sultanlar ve ümera, birbirleriyle yarı�ırcasına zaviye 
vb. in�a ettiriyorlar ve bu müesseselerin ba�ına �eyhler tayin ediyorlardı. Bkz.: Yi�it, �slâm 
Tarihi, VII, 386-387. 

29 Divri�î, Fahreddin, �er����u’l-����a��������deti’l-muta����ammine, vr. 1/b.����
30 Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri, s. 229. 
31 Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri, s. 301. 
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yatalak olmu� ve pervâne gibi yanmı�tı. Bütün doktorlar tedavisinde aciz 
kalmı�lardı. Mevlânâ hazretleri kendisini ziyarete gitti, onu bu halde görünce 
sarımsak taneleri tedarik etmeleri ve onları dövüp hastaya yedirmelerini 
emretti; doktorlar bu tedavi tarzında haberdar oldukları vakit hastanın 
sıhhatinden tamamıyla ümitlerini kestiler; (fakat) Allah’ın inayeti ve onun 
erlerinin himmetiyle hasta hemen o gece terleyip iyile�ti. Bunun üzerine 
doktorlar: “Bu tedavi Mevlânâ’nın kudret elinin yaptı�ı bir tedavidir, yoksa 
bunun tıp kaidelerinde ve hikmet kanunlarında yeri yoktur” dediler.”32 

Bu menkıbelerde mürit �eyh ili�kisinin oldu�u görülür. Zira Divri�î’nin 
bir mürit gibi �eyhin sordu�u soruya cevap vermeyi�i, Pervâne’nin hanında 
konaklayarak müridin �eyhini ziyaret etmesi ve hastalı�ı ile ilgili menkıbede 
“�lahî dostlarından ve arkada�ların ileri gelenlerinden Fahreddin Sivasî” 
ifadesi, ayrıca Divri�î ve Mevlânâ’nın ayı dönemde ya�amı� olması da 
Divri�î’nin Mevlânâ’ya intisabı olabilece�ini göstermektedir. 

2. Eserleri 

Fahreddin Divri�i, yukarıda da belirtti�imiz gibi çe�itli ilimlere dair 
manzum ve didaktik özelli�i ta�ıyan pek çok eseri kaleme almı�tır. 
Kaynaklardan tespit edilebilen dokuz eserinden sadece üçü tam olarak 
günümüze ula�mı�tır. 

a. Ummeh				tu’l-kelimeteyn����

�a��de f�� �av	idi lis�ni’t-Türk ve �av	idu lis�ni’t-Türk adlarıyla da 
anılan eser bugüne kadar ele geçmemi�tir. Büyük bir ihtimalle Arapça 
yazılan eser Memluk Kıpçakçası’nın kaside �eklinde yazılmı� bir grameri 
olmalıdır.33 

b. ����Ar				



isü’n-Nef				is����

Farsça oldu�u belirtilen eserin konusu bilinmemektedir.34 

c. el-�����r				b fi’l-i����r				b����

Nahivle ilgili olup bazı nüshaları �am D	ru’l-kutubi’++	hiriyye’de 
bulunmaktadır.35�

d.  �����kdu’l-bey				n����

Bu Arapça kaside, 132 beyit olup giri� mahiyetindeki ilk 59 beyti, 
hükümdara övgü niteli�indedir. Mu�ammed adını ta�ıyan bu hükümdar 
muhtemelen Divri�î’nin hocalık etti�i el-Meliku’n-N	�ır Mu�ammed b. 
�al	vun’dur. Kasidenin British Museum ve Gotha kütüphanelerinde birer 
nüshası vardır.36�

                                                 
32 Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri, s. 321. 
33 e��afed��� el-V				f����, V, 31; �bn �acer,� ed-Durer,� IV, 259; Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı 

Müellifleri, Ankara, 2000, s. 304; el-Ba�d	d�,� Hediyye,� ))�� ,-./� Zirik��, el-A����l				m,� VII, 99; 
Cafero�lu, Türk Dili, II, s. 193; Kafeso�lu, �brahim, Türk Millî Kültürü, �stanbul, 1988, s. 376.�

34 el-Ba�d	d�,�Hediyye, II, 143; �zgi, a. g. md., D�A, XII, 83.�
35 Brocelmann, GAL, II, 924; Zırıkl�, VII, 99; �zgi, a. g. md., D�A, XII, 83. 
36 Brocelmann, GAL, II, 924; �zgi, a. g. md., D�A, XII, 83.�
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e. ����a��������de fi’l-����Arabiyye (�a��de fi’n-Na�v)�

Kaynaklarda Cem	lu’d-d�n �bnu’l-�	cib’in (ö. 646/1248) el-
K	fiye’sinin büyük kısmını ihtiva etti�i bildirilen eserin, Kem�luddin el-
Udfuv�’nin el-Bedru’s-S	fir adlı eserindeki kayda göre (II, vr. 166/b) 
bitirilemedi�i anla�ılmaktadır.37 

f. �er����u’l-����a��������deti’l-mute����ammine li ����ilmi''''l-����ar������������

Divri�î’nin �er����u’l-�a��deti’l-mute�ammine li �ilmi’l-�ar��' adlı eseri 
halen yazma olarak bulunmaktadır. Tespit edebildi�imiz kadarıyla tek 
nüshası, Kıbrıs Selimiye Kütüphanesi’nde nr. 37’de iken38 di�er yazmalar 
gibi KKTC E�itim ve Kültür Bakanlı�ı Milli Ar�iv ve Ara�tırma Dairesi’nde 
(Katalog no: 807; Ar�iv Sıra No: 1284; Ar�iv Kutu No: 399) toplanmı�tır.39 
Eser 175x240 (125x180) ebadında nesih yazı ile 31 varaktır. Her sayfada 15 
satır vardır. Eserin zahriyesinde kitap isminin yer aldı�ı dikdörtgen pano ve 
altı dilimli madalyon bulunmaktadır. Gerek pano, gerekse madalyon 
içerisindeki yazılar, sülüs yazı karakteri ile yazılmı� ve tezhibinde rûmî 
motifler kullanılmı�tır. Yazmada kullanılan bu tekni�in Selçuklu dönemi 
özelli�ini göstermesi sebebiyle bu dönem yazma tekni�inin etkisinin 
Memluklar döneminde de devam etti�i anla�ılmaktadır. Ayrıca Ahmed Hâmid 
Tıflî Zâde’ye ait vakıf kaydı da bulunmaktadır.40 

Eser besmele ve hamdele ile: “ +	<�\���	:�\���	]�	<T(	�]	�����	:��KT'	B(
	,�P"(	"/��+	��"VC�"(	 "̂\	"/��	�)K�	�_4C���	�*"5+	��P"��	:�	�����	[���K�	�̂ 4E���	�8W�+
	” �eklinde ba�lamakta ve Allah’a övgü, Hz. Peygamber’e salat ve selam ile 
devam etmektedir. Aynı yerde eserin müellifinin ismi zikredilmekte ve pe�ine 
müellife övgülerin yer aldı�ı secili nesir cümleler yer almaktadır.41 Eserin 
mukaddimesinin tamamı müzdevice (ikili) �ekilde secili nesir halinde 
yazıldı�ı görülmektedir. Mukaddimedeki cümlelerin durakları, altın üzerine 
siyah tahrirli hataî desenli olarak çalı�ılmı�tır. 

Müellif, eseri telif sebebi olarak insanların edebiyata yani �iire ilgisini 
gösterir.42 Dolayısıyla �iiri zevkli hale getiren, aruzun kapalılıklarını gideren 
bir kaside yazmaya yöneldi�ini belirtir ve aruzun önemini �öyle ifade eder:�

0 %*�̀ ����	��"���?	� �[��	+	�̀ 3S�	�3"�*	4W	R���	U +����	< 1�

“Aruz ilmi, edebiyatın dire�i ve Arap �iirinin ölçüsüdür.”43 

                                                 
37 �uy���, Bu����ye,  I, 247;�Katip Çelebi, Ke�fu’++++-++++un����n, II, 1345; el-Ba�d	d�,�Hediyye, II, 143; 
�����a����u’l-mekn����n, II, 232; �zgi, a. g. m., Türk Dünyası Ara�tırmaları, sayı 55, s. 114; �zgi, a. g. 
md., D�A, XII, 82-83. 

38 �zgi, a. g. m., Türk Dünyası Ara�tırmaları, sayı 55, s. 114; �zgi, a. g. md., D�A, XII, 82-83. 
39 Bu eserin ilgili daireye getirilmesi ile ili�kin bilgiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Selimiye 

Kütüphanesi ve Milli Ar�iv Ara�tırma Dairesi ile yaptı�ımız yazı�malarda elde ettik. Bu 
yazı�malar  sonucu bu esere ula�abildik. Dolayısıyla eserin tanıtımını yaptık.  

40 Eserin kısaca tavsifi için bkz.: “Kıbrıs �slâm Yazmaları Katalo�u = Fihrisü’l-mahtûtâti’l-
�slâmiyye fî Kıbrıs”, haz. Ramazan �e�en, Mustafa Ha�im Atlan, Cevat �zgi, �stanbul, �SAR 
Vakfı, 1995, s. 434-435. 

41 Divri�î, Fahreddin, �er����u’l-����a��������deti’l-muta����ammine, vr. 1/b-2a.����
42�Divri�î, �erhu’l-����a��������de, vr.�,2!3����
43�Divri�î, �erhu’l-����a��������de, vr.�2/b.����
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Eserde bu ifadelerin pe�ine “@���	:�	 +̂S�	ab���	:�	�D[5	���>O	U +�����
4�� �&5���**�*"�!#6�*"*"�!*�*"7*�89(: 9"9"�(;"&%&��” �eklinde aruzun tarifini ve �iirin 
bu bölümüne aruz denmesinin sebeplerini  zikreder. Meselâ, bu  
sebeplerden birisi de �air �iirini yazarken kendisine ilk olarak arız olan 
(kar�ıla�tı�ı) bölüm olmasıdır.44�

Kasidede el-Ecza fi’d-d	ire45 ba�lıkları altında 16 aruz vezninin 
kuralları nazmedilmi�tir. Bu vezinlerin müstakil satırları ve beyitlerin ilk satırı 
sülüs yazı karakteri ile yazılmı�tır. Bunu med�d46 vezninin nazmedildi�i 
bölümde görebiliriz:47�

�������

��"���#	�̀ +�X	�@�7�[�5	"W�����	+� � 	 "/�#����	 +	 "W��bE�	 +
�c �4��������

Ta����ler48 de sülüs yazı karakteri ile yazılmı�tır. Örnek verilen �iirin 
F��il�tün �eklinde cüzlere ayrılması bir satır a�a�ıda �öyle yer alır:49�

B��9E�����

� ���;��	"� 	 +���Y�'�?��:����%�;���	 	� ���;��	"� �R�2����? 		�����C�%�' 

�:��J�*"�#���:�%�*"�#��:��J�*"�#�"�#�:��J�*��:�%�*"�# ��:��J�*"�#�

Zi�	f	t’a50 zi�	f	tu’l-�a�v ba�lı�ında yer verir. Yine bu ba�lı�ın da 
di�er ba�lıklarda oldu�u gibi sülüs yazı karakteri ile yazıldı�ı görülür.51 

Eseri Allah’ın bitirmeye kendisini muvaffak kılması sebebiyle ona  
hamd, dua, yazılı� tarihi (10 �evval 668 / Haziran 1270) ve tekrar Allah’a 
hamd ve salat-selam ile �öyle bitirir: 52�

1����	�-��
��V�K����	�6��b�E��	������	B�E�#4�	�:�T\+	)�"��	�]�	����(	<�	�U +����	�<%
	��Y���	�#	&�L+	:���5?	:��%T���	d��.�	+	B����4�+	B�	]�	��Ce	"/C�f�	 ���	)%*

-7"�K1+	:�K1+	 "�g	�-�1	 �̂4�	:�	 +̂S�h 

	B��K*+	 B("�i?	 +	 B�O+	 �����	 "'��1	 )%*	 B��4%i+	 0�\+	 ]	 �����+
��A4��	<�'+	]�	"�T\+j 

                                                 
44�Divri�î, �erhu’l-����a��������de, vr. 3/a.����
45 Örne�in el-med�d bölümüne ba�larken satırın kenarında el-Ecza fi’d-d	ire �eklinde bölüme 

ba�lanır. Bkz.: Divri�î, a. g. e., vr. 12/a. 
46 el-Med�d 16 aruz bahrinden birisidir. Bkz.: Ya���b, Em�l Bed��, el-Mu����cemu’l-mufa��������al f��������

����ilmi’l-����ar������������ve’l-�	�	�	�	fiye ve fun����ni’�-�i����r, Beyrut, 1411/1991, s. 131. 
47 Divri�î, �erhu’l-����a��������de, vr. 12/a.����
48 Ta����, aruzda mevzun bir sözün eczasına göre ayrıldı�ı kısımdır. Bkz.: Muallim Naci, 

Edebiyat Lugatı, haz. Kemal Edib Kürkçüo�lu, �stanbul, 1973, s. 144.����
49�Divri�î, �erhu’l-����a��������de, vr.�,<2�3����
50 Zi�	f	t, aruzda meydana gelen de�i�iklikler ve ziyadelikleri ihtiva eden bölümdür. Bkz.: 

Muallim Naci, Edebiyat Lugatı, s. 182.����
51�Divri�î, �erhu’l-����a��������de, vr.�13/b.����
52�Divri�î, �erhu’l-����a��������de, vr.�32/a.����
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Eserin sonunda�farklı yazı karakterleri ile iki ayrı �ahsın mütalaası da 
yer almaktadır.53 

Bu eser, tahkik edilerek ne�redilirse müellifin bu konuda yaptı�ı 
çalı�manın de�eri daha iyi anla�ılacak ve tozlu raflarda kalmayacaktır. 

g. ����a��������de fi’n-nuc����m�

Günümüze ula�amayan bu eser hakkında  isminden ba�ka bilgi 
bulunmamaktadır.54 

h. el-����a��������detu’n-Nebeviyye����

Hazreti Peygamber’in övgüsünü konu edinen bir kasidedir. Bu 
kasideden günümüze makalemizin “Hayatı ve �lmî �ahsiyeti” ba�lıklı 
bölümünde verdi�imiz on beyit ula�mı�tır. 

 ı. Na++++mu mu����ta����ari’l-����u��������������������

�u�urî’nin Hanefî fıkhıyla ilgili el-Mu�ta�ar adlı eserinin nazma 
çekilmi� �eklidir ki, günümüze kadar ula�amamı�tır.55�

i. ����Ar				isu’n-nef				is����

Konusu tespit edilemeyen bu eser Farsça olup günümüze 
ula�amamı�tır.56 
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