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EBÜ ALİ el- FARMED İ 
( ->-'-).ili ~ Y.l ) 

Ebu All Fazi b. Muhammed el-Farmed'i 
(ö. 477 /1084) 

Nakşibendi silsilesinin 
önemli sılfilerinden biri. 

_j 

401 'de (1 010-11) Tüs yakınındaki Par
med (Farmez) köyünde doğdu . Rüknü' l
İslam, el-mürşid, kutbü'z-zaman ve şey
hü' ı- meşayih gibi unvanlarla anılır. İlk 
öğrenimini doğduğu köyde yaptıktan 

sonra Nişabur'a giderek meşhur süff mü
ellif Abdülkerim el-Kuşeyri'nin medre
sesine girdi ve kısa sürede en seçkin öğ
rencilerinden biri oldu: özellikle vaaz ve 
hitabet tarzının tesirinde kaldı. Parmedi'
nin son derece güzel ve etkileyici konuş
tuğunu söyleyen Abdülgatir onun vaaz 
meclislerini, çeşit çeşit çiçek açan mey
ve ağaçlarıyla dolu bir bahçeye benzetir 
(Tarftıu Nfsabar, s. 628). 
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Tasawuf konusunda da Kuşeyri' den 
faydalanan Farmedi. Nişabur'a gelen Ebü 
Said-i Ebü 'l-Hayr'ı ziyaret etti ve ilk gö
rüşmesinde kuwetli bir şekilde tesirin
de kalarak büyük bir sevgiyle ona bağ
landı: sohbet ve sema meclislerine de
vam etti. Ebü Said Nişabur'dan ayrılın
ca üstadı Kuşeyri'nin huzuruna çıkarak 
kendisinde meydana gelen ruhi gelişme
leri anlattı. Fakat Kuşeyri ona ilim öğ
renmeye devam etmesini tavsiye etti. İki 
üç yıl sonra tasawufa meyli gittikçe art
tığından üstadının izniyle medreseden 
ayrılarak bir tekkeye yerleşti; bir süre 
mücahede ve riyazetle meşgul oldu. Bir 
gün kendisinde zuhur eden manevi hal
leri Kuşeyri'ye anlatınca üstadı, ulaştı

ğı bu mertebeden sonra ona yardımcı 
olamayacağını. zira kendi mertebesinin 
onunkinden daha yüksek olmadığını söy
ledi. Yeni bir mürşide ihtiyacı bulundu
ğunu anlayan Farmedi, ününü duyduğu 
Ebü' ı- Kasım el- Cürcani ile görüşmek 
üzere Tüs'a gitti. Cürcani'nin yanında 
mücahede ve riyazet dönemini tamam
ladıktan sonra vaaz vermek için icazet 
aldı. Dili ve gönlü açıldığından olağan üs
tü güzel ve etkili konuşmalar yapmaya 
başladı. Bir ara Tüs'u ziyaret eden Ebü 
Said-i Ebü'l-Hayr ile bir kere daha gö
rüşme fırsatı buldu. Nakşibendi silsile
sinin önemli simalarından olan Ebü'l
Hasan el- Harakani' den de faydalan dı. 
Kuşeyri'nin kızıyla evlenen Farmedi 477'
de (1084) Tüs'ta vefat etti. Bazı kaynak
lar vefat tarihini 472 ( 1 080) olarak ver
mektedir. Farmed i' nin Ebü' 1- Mehasin 
Ali, Ebü'l-Fazl Muhammed ve Ebü Be
kir Abdülvahid adlı üç oğlu olduğunu ve 
bunlarla tanışma fırsatı bulduğunu söy
leyen Sem'anl, şeyhin kabrini defalarca 
ziyaret ettiğini de kaydeder (el·Ensab, 

IX, 218). 

Bir ara Merv'e giderek Büyük Selçuk
lu Veziri Nizamülmülk'le görüşen ve on
dan itibar gören Farmedi çağının büyük 
alim ve mutasawıflarıyla tanışmış ve on
lardan faydalanmıştır. Kendisi de Gazza
li, İbn Baküye ve Abdülkahir el-Bağdadi 
de dahil olmak üzere pek çok alim ve 
mutasawıf üzerinde etkili olmuştur. Ca
mi NefeJ:ıôtü 'l- üns'te (s 370) Farmedi'
nin Gazzali'nin şeyhi olduğunu söyler. İki
si de Tüslu olan bu ünlü mutasawıfların 
görüştükleri bilinmektedir. Nitekim Gaz
zall bizzat Farmedi'den duyduğu birkaç 
sözü nakleder (İ/:ıya' , ıv. ı 78) . Kasım Kuf
ralı Cami'ye dayanarak Gazzali'nin Far
medi'ye intisabmm kesin olduğunu söy
lüyorsa da (İA, lV, 755) Farmedi vefat et-

tiğinde yirmi yedi yaşında olan ve henüz 
tasawufa yönelmemiş bulunan Gazzali'
yi onun mürid ve halifesi saymak doğru 
değildir. Gazzali'nin, eserlerinde Farme
di'den çok az söz etmesi de bunu gös
termektedir. 

Farmedi. Nakşibendiyye'nin Alevi sil
silesinde Ebü'l-Kasım el-Cürcani'nin, 
Bekri silsilesinde ise Ebü'l-Hasan el-Ha
rakani'nin halifesi olarak gösterilir. Nak
şibendiyye'nin her iki silsilesi Ebü Ali el
Farmedi'de birleşirve halifesi Yüsuf el
Hemedani vasıtasıyla devam eder. Bu 
bakımdan Farmedi Nakşibendi tarikatı 
tarihinde önemli bir yere sahiptir. 
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EBÜ ALİ el-GASSANt 

(bk. GASSANI, Ebô Ali). 

EBÜ ALİ el-HATiMt 

(bk. HATiMI). 

EBÜ ALİ KALENDER 
( .)..di ~ Y.l ) 

(ö. 724 / 1324) 

Hindistanlı sı1fi şair. 
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Şerefeddin Panipeti veya Şah Bü Ali 
Kalender diye de tanınır. Irak'tan gelip 
Panipat'a yerleşen bir aileye mensup
tur. Babası Fahreddin, adının başındaki 
"salar· (kumandan) unvanına bakılırsa bu
rada askerlikle ilgili bir görevde bulun
muş olmalıdır. Ebü Ali Kalender'in haya
tı hakkında yeterli bilgi yoktur. Onun
la ilgili bilgi veren en eski kaynak olan 
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