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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. 

_j 

_j 

_j 

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 

· Şems-i Sirac Afif'in Tariğ-i Ffn1zşôhf 



(telifi 800/ 139 7) adlı eserinde, Delhi sul
tanlarından I. Gıyaseddin Tuğluk Şah ' ın 

( 1320-1 325 ) henüz hükümdar olmadan 
önce oğlu Cevne Han (Muhammed b. Tuğ
luk) ve yeğeni FirOz Şah Tuğluk' la birlik
te EbO Ali Kalender'i ziyaret ettiğinden 
bahsedilir. XI. (XV II .) yüzyılda yazılan eser
Ierde ise onun Panipatlı olduğu. büyük 
bir ihtimalle tahsilini burada yaptığı sı
rada tıpkı ünlü şair Fahreddin-i Irakr gi
bi kalenderlerle karşılaşıp onların dün
yayı hiçe sayan yaşantıianna imrenerek 
öğrenimini yarıda bıraktığı ve kitapları
nı nehire attığından söz edilir. Kalen
deriere katıldıktan sonra ibadetleri de 
ihmal ettiği anlaşılmaktadır. Bu bilgile
rin yanı sıra onun Anadolu'ya gidip Şern

seddin-i Tebrizi ve Mevlana ile görüş
tüğüne ilişkin rivayetler zaman bakımın
dan gerçekle bağdaşmaz ; zira Mevla
na ile olsa bile 645'te ( 1247) vefat eden 
Şemseddin-i Tebrizi ile buluşması müm
kün değildir . Ayrıca EbO Ali Kalender'in 
Mevlana ve etrafındakilerden bahseden 
kaynakların hiçbirinde adı geçmemek
tedir. 

Hayatları ve davranışları birbirine ben
zediği, ikisi de ilmi bırakıp kalender ol
dukları için büyük bir ihtimalle Fahred
din-i Irakr ile ilgili bilgiler EbO Ali Kalen
der'in hal tercümesine sokulmuştur. 

Anadolu'ya geçen EbO Ali Kalender de
ğil Fahreddin-i Irakf'dir. Nitekim Irakr. 
Şems ile olmasa bile Mevlana ile görüş
müştür (EflakT, ı. 360. 399. 400 ; 11. 594). 
EbO Ali Kalender ' in büyük Çişti şeyh

Ierinden Kutbüddin Bahtiyar-ı Kaki'nin 
(ö . 633 / 123 5) manevi varisi olduğundan 
ve Nizameddin Evliya (ö. 725/ 1325 ) ile 
görüştüğünden de bahsedilir. Vefatın

da Karnal'e defnedilen EbO Ali Kalen
der'in mezarı daha sonra Panipat'a nak
ledildiği için bu iki şehir halkı onun na
aşının kendi şehirlerinde bulunduğunu 

iddia eder ve ölüm gününde her iki şe
hirde de aynı günde anma törenleri dü
zenlerler. 

Farsça bir mesneviyi de ihtiva eden ve 
birçok defa basılan Divan 'ı (Lahor 1915; 
Siyalküt 1933) dışında ihtiyarüddin adlı 
bir şeyhe yazdığı ilahi aşktan bahseden 
mektupları (Mektabat ) ile Meşnevi-i Ke
lôm-ı Kalender (Meerut 1890) ve Mes
nevi-i Bu 'Ali Şah Kalender (Dehli 1265; 
Leknev 131 O, 1315; Lahor 1872 ; Kanpür 
187 1, 1872, 1880) adlı iki mesnevisi vard ı r. 

lfikemname, lfükümname veya lfik
metname adlarıyla anılan başka bir ese
rinden daha söz edilirse de bu eserin 
ona ait olup olmadığı tartışmalıdır. 
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EBO ALİ el-KALI 

(bk. KALİ ) . 

EBO ALİ ei-MERZOKi 

( .}_,_;_,.ll ~ -'""! ) 

Ebu Ali Ahmed b. Muhammed 
b. ei·Hasen ei·Merzı1kl 

(ö. 421 / 1030) 

Basra dil mektebine mensup 
alim, edip ve münekkit. 
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Muhtemelen 360 (970-71 ) yılında is
fahan'da doğdu . MerzOkr nisbesi dede
lerinden biriyle ilgili olabilir. Çocukluğu 
ve gençliği hakkında fazla bilgi yoktur. 
Tahsil ini isfahan'da yaparken bir yan
dan da dokumacılıkla meşgul oldu. Ze
ki, çalışkan ve kabiliyetli olduğundan dil 

EBU ALi ei-MERZÜKl 

ve edebiyat sahalarında erken yaşlarda 
kendisini yetiştirdi ve çevresinin takdi
rini kazandı. Hocaları arasında. kendi
sinden STbeveyhi'nin el-Kitab'ını oku
duğu EbO Ali el- Farisi ile hadis rivayet 
ettiği Abdullah b. Ca 'fer b. Faris bulun
maktadır. 

Şii Büveyhi ailesinin çocuklarına bir 
süre hocalık yaptığı için MerzOkf'nin de 
Şii olduğunu söyleyenler vardır. Başka 
talebeleri bulunup bulunmadığı konu
sunda kaynaklarda bilgi yoktur. Büvey
hiler zamanında alim ve edip olarak ta
nınan Sahib b. Abbad'ın, vaktiyle kendi
si için ayağa kalkmayan MerzOki'ye. ve
zir olduktan sonra iyi davranmadığı kay
dedilmektedir. Ancak onun, isfahan es
nafından üç meşhur alim yetiştiğini , bun
lardan birinin dokumacı MerzOkr oldu
ğunu söylediği de bilinmektedir. MerzO
kr Zilhicce 421 'de (Ara lı k 1030) Bağdat ' 

ta vefat etti. 

Eserleri. 1. ŞerJ:ıu Divani'l-lfamô.se. 
EbO Temmam'ın el-Jfamôse'sine yaz
dığı şerhtir. el -lfamase üzerine birçok 
şerh yazılmakla birlikte bunlardan en 
çok beğenileni MerzOki'nin eseri olmuş
tur. Zira bu şerhte, el-Hamase 'ye alı

nan şiirlerin açıklaması yanında şairleri 
hakkında da başka kaynaklarda az rast
lanan bilgiler verilmiştir. Bilhassa bu 
şerhin mukaddimesiyle ibn Kuteybe'nin 
eş - Şi ' r ve 'ş -şu 'ara, adlı eserine yazdı
ğı mukaddime. edebi tenkitle ilgili ori-

Ebu Ali ei· Merzukl" nin Şerhu DiuiJ.ni"l·/jamiJ.se ad l ı eserinin ilk ve son savfa l a rı (Köpcuıu Ktp .• m . 13081 
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