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118). Şiirlerinin çoğunda aşk, ayrılık, has
ret, acılara sabır, hayattan şikayet, üzün
tü ve vefasızlık gibi ternalara yer ver
mekle birlikte şarap (hamriyyat) ve hik
metle (hikemiyyat) ilgili parçalarına da 
rastlanmaktadır. Hilal Nacl onun aşk şi
irlerini, başta Dellalülkütüb'ün Lüme
fıu '1- mülafı 'ı olmak üzere Zerkeşi'nin 
'Ulf.üdü '1- c üm an 'ı, İmadüddin el- İsfa
hani'nin el-ljaridetü '1-lf.aşr'ı gibi ede
bi eserlerle Yaküt'un Mu'cemü'l-üde
bô' adlı eseri, İbn Şakir el-Kütübi'nin 
Fevatü'l- Veieyat'ı, Safedi'nin el- Vafi 
bi'l- Veieyat'ı gibi biyografi kitapların
dan derlemiştir. Kafiyelerine göre alfa
betik 380 beyitten oluşan bu eser, el
ljasan b. Esed el-Fô.rilf.i fıayatühı1 ve'ş
şabôbe min şi'rihi adıyla yayımlanmış
tır (Riyad 1398/ 1978). Hayatından bah• 
seden kaynaklarda, ayrıca edebi eserler
de şiirlerinden çok sayıda parçalar bu
lunan Fariki'nin müstakil divanı da var
dır. Aynı zamanda iyi bir nahiv alimi ol
duğu için Nahvi nisbesiyle de anılan Fa" 
riki eski şiirlerdeki zor beyitleri çözmek
te usta idi. 

Eserleri. 1. el-İişafı ii şerfıi ebyatin 
müşkileti '1- trab. Kaynaklarda el-İişafı 
ii'l- 'avıŞ, Şerfıu'l- ebyati'l- müşkileti'l 
trab, el-İişafı 'an (ff) ebyatin müşkile
ti '1- iiafı, el-İişah ii şerfıi ebyatin müş
kile adlarıyla da geçen eser, ihtiva etti
ği lugazlardan dolayı veya nazım zaafı 
gibi sebeplerle manası muğlak ve i'rabı 
güç olan 256 beyti açıklamaktadır. İlk 
defa Said el-Efgani tarafından yayımla
nan eser, sadece Paris nüshasına daya
nan bu neşrinde yanlışlıkla Ebü'l-Hasan 
er-Rummani'ye nisbet edilerek Tevcihü 
trabi ebyatin mülgazeti'l- i 'rab adıyla 
yayımlanmıştır ( Dımaşk 1377/ 1 958) . Pa
ris nüshası ile birlikte Medine (Arif Hik
met) ve Kahire (Darü'l-kütübi'l-Mrsriyye) 
nüshalarının da karşılaştırılmasıyla Bin
gazi Üniversitesi'nde yapılan ikinci neş
rinde (1394) bu hata düzeltilmiştir. 2. Şer
fıu '1- Lüma ' . İbn Cinni'nin nahve dair 
el-Lüma' adlı eserinin şerhidir. Müellif 
el-İişafı'ın birçok sayfasında bu eserin
den söz etmektedir (bk. s. 78, 219, 231, 

322, 365) 3. Divan. Tahran'da Milli Kü
tüphane'de (nr. 276) şerhiyle birlikte bir 
nüshası mevcuttur. 

Fariki'nin bunlardan başka Kitabü 'l
lfun1i (el·İfşaf:ı, s. 62, 200). Kitabü'l-El
giiz (İbnü ' l-KıftT, I, 297; Kütübi, I, 321) ve 
ez-Zebed ii ma'riieti külli afıad (He
diyyetü'l · 'ari(fn, I, 277) adlı eserlerinden 
de söz edilmektedir. 
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FARiS eş-ŞİDYAK 
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Ahmed Faris b. Yusuf b. Mansur 
(ö. 1305/1887) 

Modem Arap edebiyatının 
önde gelen temsilcilerinden, şair, 

gazeteci ve yazar. 
.J 

XIX. asrın ilk yıllarında Cebelilübnan'ın 
Aşkat köyünde doğdu. Önemli şahsiyet
ler yetiştiren köklü ve tanınmış bir Ma
ranı ailesine mensuptur. İlk öğrenimini 
köyünde yaptıktan sonra Kisrüvan'dak.i 
Aynivereka Medresesi'ne girdi ve Arap
ça'dan başka Süryanice, mantık, hıristi

yan ilahiyatı okudu ; bir yandan da özel 
olarak Türkçe'ye ve hat sanatına çalıştı. 
On beş yaşında iken babasının ölümü 
üzerine, bulunduğu bölgede henüz mat
baa işleri fazla gelişınediği için bir süre 
kitap istinsahı ile uğraştı. Bir ara tica
retle ilgilendiyse de başarılı alamayınca 
yeniden istinsah işine döndü. Bu sıralar
da Amerikalı misyonerlerle tanışarak Ma
ranilik'ten Protestan mezhebine geçen 
ağabeyi Es'ad'ın Maranı rahipleri tara
fından işkenceyle öldürülmesi onu çok 
etkiledi ; bu sebeple din adamlarına kar
şı duyduğu nefreti hemen bütün yazıla
rında görmek mümkündür. Hatta ken
di ifadesine göre daha sonra İslam di-

nine girmesinde bu hadisenin de büyük 
etkisi olmuştur. Bu durumda Lübnan'
da barınamayacağını anlayan Paris, Ame
rikalı misyonerierin daveti ve yardımı ile 
bir süre İskenderiye'de kaldıktan sonra 
1826 yılında Malta'ya gitti ve orada İn
gili:z;ce öğrendi. 1828'de Kahire'ye geçe
rek burada bir taraftan misyoner okul
larında Arapça dersleri verirken bir ta
raftan da klasik tahsilini tamamlamaya 
çalıştı ve bu arada el- Velf.a'i'u'l-Mış
riyye gazetesine de yazılar yazdı. Kahi
re'de iken Suriyeli Maranı bir ailenin kı
zıyla evlendi, bu ilk evliliğinden iki oğlu 
oldu; bunlardan biri ölmüş, Selim adın
daki oğlu ise yıllar sonra kendisiyle bir
likte İstanbul'da haftalık el-Ceva'ib ga
zetesini çıkarmıştır. 

1834'te misyoner matbaasında çalış
mak ve öğretmenlik yapmak üzere ye
niden Malta'ya gitti. On dört yıl kadar 
burada kaldıktan sonra şark.iyatçı Sa
muel Lee'nin başkanlığında yapılan Ki
tab - ı Mukaddes tercümesi çalışmaları
na katılmak üzere Londra'ya davet edil
di. Londra'da bulunduğu zaman zarfın

da birçok defa Paris'e gidip geldi ve bu 
seyahatler sırasında Fransızca' sını da 
geliştirdi; böylece ana dili Arapça' dan 
başka daha önce öğrendiği Süryanice, 
Türkçe ve İngilizce'nin yanında Fransız
ca'yı da elde etmiş oldu. Bu sırada bi
rinci eşinden ayrılarak bir İngiliz hanım
la evlendi. 

1846'da Tunus Beyi Ahmed Paşa Fran
sa'ya gelmiş ve Paris, Marsilya gibi baş
lıca şehirlerdeki fakiriere büyük ihsan
larda bulunmuştu. O yıllarda Londra'dan 
tekrar Malta'ya geçmiş olan Paris eş
Şidyak, bu tutumundan dolayı beyi öv
mek amacıyla Ka'b b. Züheyr'in Hz. Pey
gamber için söylediği "Banet Suad" ka
sidesini tanzir eden bir kaside yazdı. Bu 
şiiri çok begenen Ahmed Paşa onu Tu
nus'a davet etti, Tunus'a gelince de ona 
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büyük ilgi ve misafirperverlik gösterdi. 
Faris eş-Şidyak burada islam dinine gir
diğini açıkladı ve Ahmed adını aldı. Da
ha sonra er-Rô ,idü 't- Tunisi adlı resmi 
gazeteyi çıkardı. bu gazetede yazılar yaz
dı. Kırım Savaşı sırasında Abdülmecid 'i 
öven. Rus çarını yeren bir kaside ka leme 
alarak padişaha gönderdi. Şiiri beğenen 
padişah kendisini istanbul'a davet etti: 
geldiğinde 1 18571 törenle ve büyük bir 
izzet ve ikramla karşılanarak Matbaa-i 
Amire musahhihliği yanında tercüme 
odasında da görevlendirildi. Faris eş-Şid
yak 31 Mayıs 1861'de istanbul'da haf
talık e1 -Cevô,ib gazetesini çıkarmaya 
başladı. Kısa sürede Osmanlı ülkesi dı

şında Fas, Tunus. Cezayir. Mısır. Hindis
tan, Çin. Güneydoğu Asya adaları ve Or
ta Asya gibi islamiyet'in yaygın olduğu 
ülkelerde geniş etki yapan gazete. müs
lümanları Osmanlı hükümdan olan hali
fe etrafında toplanmaya çağırdı. Gaze
tesiyle Avrupa medeniyetini müslüman
lara tanıtmaya çalışan ve gerektiğinde 
bütün yazıları kendisi yazan Faris eş-Şid
yak Osmanlı Devleti'nin Araplar ' la mes
kün vilayetlerinde büyük bir şöhret ka
zandı. Son zamanlarında gözü zayıfladı
ğı için gazeteyi oğlu Selim'e bıraktı: fa
kat oğlu bu işi fazla devam ettiremedi 
ve 1884'te yayıma son verdi (geniş bilgi 
için bk. el - CEVAisı Ahmed Faris eş-Şid
yak, gazetesini çıkarmak için kurduğu 
aynı adı taşıyan modern matbaada ay
rıca birçok Arapça ve Türkçe kitap ya
yımlamış, büyük bir yeküne ulaşan ya
yınlarının katalogu basılmıştır. 

1886'da Kahire'yi ziyaret eden ve baş

ta hidiv olmak üzere devlet ve ilim adam
larından büyük ilgi gören Faris eş-Şid
yak 20 Eylül 1887'de istanbul'da öldü. 
Vasiyeti üzerine cenazesi Beyrut'a nak
ledilerek orada defnedildi. Ancak onun 
ölümü sırasında müslüman mı. hıristi 

yan mı olduğu ihtilaf konusudur: Luvis 
Şeyho'ya göre ölmeden önce Katolikliği 

seçmişti. Cenazesinin Beyrut'a nakli sı

rasında hem müslüman hem de hıristi
yan din adamları tarafından teşyi edil
diği söylenmektedir (Şefik Cebri, s. 51 ı 

Faris eş-Şidyak Suriye, Mısır, Malta. 
Tunus ve Avrupa'nın çeşitli yerlerini ge
zerek buralarda yaşamış ve Batı mede
niyetini islam dünyasına mukayeseli bi
çimde tanıtmaya çalışmıştır. Bunu yapar
ken kendi memleketinde gördüğü ek
siklikleri -Fransız yazarı François Rabe
la is gibi- geniş kelime hazinesiyle dile 
hakimiyeti sayesinde alay ederek. gül
dürerek ve acımasızca tenkit ederek göz-

ler önüne sermiş, bu arada eğitim. öğ
retim. sosyal meseleler. iktisat. dil, ga
zetecilik ve matbuat konularında birçok 
yenilik teklif etmiş ve bunların bir kıs
mını bizzat kendisi gerçekleştirmiştiL 

Ancak basında çıkan münazara ve mü
nakaşalarında sert. saldırgan ve çok de
fa mübalağalı bir üslüp kullanmıştır: bu 
bakımdan kitaplarında devrinin siyasi, 
sosyal, dini ve edebi meseleleri üzerine 
verdiği bilgileri ihtiyatla karşılamak ge
rekir. Şahsi hayatında ise geçimsizliğiy
Je tanınmıştır. 

Eserleri. Hayatı, edebi- ilmi şahsiyeti, 
gazeteciliği ve diğer faaliyetleri hakkın
da pek çok müstakil çalışma kaleme alın
mış olan (b k bi bl ı Fa ri s eş-Şidyak'ın el
li kadar eserinden otuz beşi basılmıştır: 
bunlarda ve e1-Cevô,ib gazetesinde söz 
ettiği diğerlerinin ise nerede bulundu
ğu konusunda birkaçı hariç herhangi bir 
bilgi yoktur. 

A) Sözlükler. 1. e1 -Lefif ii külli ma'nen 
tarif (Malta 1839; istanbul 1299ı Seçil
miş edebi parçalar ihtiva eden eser eş 
anlamlı kelimelere dairdir. 2. Uşu1ü '1-1u
gati'l- 'Arabiyyeti'l- mahkiyye (London 
1856ı Arapça sözlüklerin nasıl olması ge
rektiği hakkındadır. 3. Sırrü '1-1eyô1 ii ·ı
~albi ve'l-ibdôl (istanbu l 1284ı Arapça 
kelimelerin etimolojisiyle dil ve dilcilik 
konularını inceleyen eserin ll. cildi basıl
mamıştır. 4. el-Côsus 'al e'l-Kamus (i s
tanbul1299ı FTrüzabadi'nin lö 817 /14 15) 
el-Kamusü'l -muhit adlı sözlüğünü ten
kit maksadıyla yazılmış bir eser olmak
la birlikte diğer sözlükleri de ele almak
ta ve bunların ortak eksikliklerini belirt
tikten sonra modern bir Arapça sözlü
ğün nasıl olması gerektiğini anlatarak 
dil ve sözlükçülük üzerine birçok oriji
nal görüş ileri sürmektedir. 

B) Gramerler. 1. el-Bôkuretü 'ş-şehiyye 

ii naJıvi'l-lugati'l-İngiliziyye (Malta 
1836 ; istanbul 1299) ingilizce öğretimiy
le ilgilidir. 2. el - MuJıôveretü'l-insiyye 

fi'l-lugateyni'l- 'Arabiyye ve'l-İngili
ziyye (Malta 1840; istanbul 1299). 3. el
Ecvibetü ·ı - celiyye fi'l- uşuli'n-nahviy
ye (Malta 1841 ı Arap gramerine dair 
görüşlerine karşı yapılan tenkitlere ce
vap mahiyetindedir. 4. es-Senedü'r-rô
vi ii sarfi '1-Fransevi ( Grammaire {ran· 

çaise a /'usage des Arabes, de l'Algerie, de 
Tunis, du fV/aroc, de /'Egypte et de la Syrie, 

Paris 1854 ı Gustave Dugat ile müştere
ken yazılmıştır. s. Gunyetü't- tôlib ve 
münyetü'r-rôgıb fi'ş-sarf ve 'n-nahv 
ve hurufi 'l- me 'ôni (istanbul 12891 Arap 
gramerine dair olan esere Safd eş-Şer-
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tani es-Sehmü's -sô,ib adıyla bir red
diye yazmış (Beyrut 18741. Faris eş-Şid
yak' ın isteğiyle ibrahim ei-Ahdeb ve Yu
suf el-Esir de ona cevap vermişler. an
cak Şertüni'nin bazı itirazlarının yerinde 
olduğunu da kabul etmişlerdir. Bu eser 
Muhammed Şükri tarafından aynı isim
le Türkçe'ye tercüme edilmiştir (ista n
bul 1304ı 

C) Seyahatnameler. 1. es-Sô~ 'ale's
sôk if mô hüve'1-iôryôk (Paris 18551 Dil 
konularına da temas etmekle birlikte as
lında kadınların iyi ve kötü taraflarını 

göstermek için yazdığım söylediği bu 
eserde müellif ayrıca özel hayatını ve ge
zip gördüğü yerlerde başından geçen ilgi 
çekici olayları. günün siyasi, sosyal, dini, 
ilmi ve edebi meselelerini Fransa ve in
giltere'den örnekler vererek anlatmak
tadır. Bu yönüyle kitap bir otobiyografi 
ve seyahatname mahiyetinde olmasının 
dışında medeniyet tarihi açısından da 
önem taşımaktadır: sonuna ilave edilen 
zeyilde ise şarkiyatçılar ve çalışmaları 

hakkında geniş ve derin tenkitlere yer 
verilmiştir. Ancak yazarın aklıselime ve 
tarihi gerçekiere uymayan mübalağalı 

üslübundan dolayı an lattığı birçok ola
yın ihtiyatla karşılanması gerekmekte
dir. Eser Rene R. Khawam tarafından 
Fransızca 'ya tercüme edilmiştir (La jam· 

be sur lajambe, Paris 19911. 2. el- Vôsıta 
ii ma' rifeti ahvôli Malta (Tunus 1283; 
istanbul 12991 Malta adasının tarihi. coğ
rafyası ve sosyal durumuyla ilgilidir. 3. 

Ehôsinü 'l-makiil ii mehôsini ehli'ş

şimôl (istanbul 1871 ı Almanya'ya yaptığı 
geziler hakkındadır. 4. Keşfü ·ı- mül]ab
bô 'an fünuni Urubbô !istanbul 1299ı 
Avrupa'ya. özellikle ingiltere ve Fransa'
ya yaptığı gezileri anlatmaktadır. 

D) Tenkide Dair Eserler. 1. Tal]tı,etü 
Matrôn et-Tütüncf (Malta 1843ı 2. Tas
vibü sihômi't-taglit 'alô ~utri'l-muJıit 
(istanbul 1288). 3. Şavtü'r-redif ii şi'ri'ş
Şeyl] Nôsif (istanbul 1288ı 4. Hevôdi't
te,lif ii tal]tı,eti İbrôhim b. Nôsif !is
tanbu l 1288). 

E) Çeşitli Konulara Dair Çalışmalar. 1. 

ljaberiyyetü Es'ad eş - Şidyôk (Malta 
1833). Ağabeyi Es'ad ' ın Protestan mez
hebine geçmesinden dolayı Marünf din 
adamlarından gördüğü eziyetleri, onların 
iç yüzünü, cehaletlerini ve mezhep taas
suplarını anlatan bir eserdir. 2. Şalibü 
MesiJı (Malta 18361 Hıristiyanlara ait ila
hiler mecmuası niteliğindedir. 3. Mu~ad
dimetü Divôni Ahmed Fôris (istanbul 
1277). Neşrini düşündüğü divanı mü
nasebetiyle şiir hakkındaki görüşlerine 
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yer verdiği bir eserdir. 4. Mecmu 'atü 
Veledi'l-Ceva'ib (İstanbull288). el-Ce
va'ib'den ayrı ve Türkçe olarak çıkar
dığı Veledü '1 - C eva' i b adlı gazetede ya
yımlanan yazılarından seçmeleri ihtiva 
etmektedir. 5. Kenzü'r-regii'ib ii mün
tehabCıti'l - Ceva'ib (!-VII, İstanbul 1288-
!298) el-Ceva'ib gazetesinde yayımla
nan makalelerinden seçmelerdir. 6. el
Ma~iimetü'l-batışişiyye (Cezair 1895) 
7. Felsefe tü 't- terbiye ve '1 - edeb (baskı 
yeri ve tarihi belli değil). 

F) Tercümeler. 1. el-Kenzü'l-muJ)tar ii 
keşfi'l-arati ve'l-bifıar (Malta 1833). z. 
Tatihu'l-kenise 'ala vechi'l-ihtisar 
(Malt~ 1839). 3. KitCıbü 'ş- Şalavati '1 >a'uı
me ma'a Mezamiri Davud (Malta 1840). 
4. Şerfıu tabCı 'ti'l- fıayvan (Malta 184-1) 
W. F. Mair'den yaptığı zoo1ojiye dair bir 
tercümedir. s. Kitabü'ş-Şalati'l- 'amme 
ve icra'i's-sırrin ve'H~iisi'l-kenisiyye 
(London 1850). Kilisede icra edilen ayinler 
hakkındadır. 6. el- 'Ahdü'l-cedid (Lon
don 1851). 7. el- 'Ahdani'J - 'Ati~ ve'l
Cedid (London 1857). 8. Mecelletü'l-afı
kCımi'l- 'adliyye (İstanbul 1286). Mecel
le'nin Arapça'ya tercümesidir. 
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Muhammed 
b. Ebü Bekir 
ei- Farisi'nin 
M!lddetü'l-hay!lt 
ve f:ıtf?Q'n-nefs 
mine'l-!l(!lt 
adlı eserinin 
ilk iki sayfas ı 

(SUieymaniye Ktp., 

Hacı Beşir Aga, 

nr. 517) 

ı 
FARiSI, Ebu Ali 

ı 

L 
(bk. EBÜ ALİ ei-FARİSI). 

_j 

ı 
FARiSI, Kemaleddin 

ı 

L 
(bk. KEMALEDDİN ei-FARiSI). 

_j 

ı .,&..,.; 1 ı FJUUS , Muhammed b. Ebu Bekir 

L 

( (,S"".)Lil\ ~ ($!\ ı:r. ..ı.;... ) 

Ebı1 Abdiilah Bedrüddtn 
Muhammed b. Ebi Bekr 
b. Muhammed ei-Farisl 

(ö. 677 /1278) 

Matematik, 
astronomi ve tıp bilgini. 

_j 

Fars bölgesinin Darcirz şehrinden bir 
vezir ailesine mensuptur; soyunun Hz. 
Ebü Bekir'e bağlandığı söylenir. Babası 
Mekke'ye giderek burada on altı yıl kal
dıktan sonra Yemen'e geçip Aden'e yer
leşmiştir. Aden'de doğan Farisi çeşitli 

alimlerden dil, edebiyat, mantık, fıkı~. 

tıp, astronomi ve müsiki okumuş, özel
likle astronomi ilminde şöhrete kavuş
muştur. Bağdatlı İsmail Paşa, Farisi'nin 
Dımaşk'a yerleşerek orada yaşadığını ve 
627'de (1230) öldüğünü söylüyorsa da 
(Hediyyetü'l- 'arifin, Il, l12) onu nisbesi, 
adı, baba ve dede adı aynı ve doğum ta
rihi 627, ölümü 697 (1298) olan bir Şa
fii fakihiyle (Kehhale, IX. 118) karıştırdı
ğı anlaşılmaktadır. Ebü Abdullah ei-Fa
risi'nin Aden'de yaşadığı, bazı eserlerini 
Resüliler hanedamndan ei-Melikü'I-Mu
zaffer Vüsuf b. Ömer' e ithaf ettiği ve 
677'de ( 1278) Aden'de vefat ettiği bilin
mektedir. 

Eserleri. 1. Me 'ari cü '1- fikri'l- vahic ii 
fıalli müşkilati'z- zic. İbrani harfleriyle 
yazılmış iki nüshası bulunan astronomi 
alanındaki bu kitabın, Ebü'I-Hasan Feri
düddin Ali b. Abdülkerim eş-Şirvani'nin 
eserinden mülhem olduğu sanılmakta
dır. Z. NihCıyetü'l-idrak ii esrari'l-ef
lak. Astronomiye dair olan eser üç "mak
sad" (bab) üzere tertip edilmiştir. 3. Mad
detü '1- fıayat ve l)ıi?-Ü 'n- nefs mine '1-
atat. On bir bab halinde tertip edilen eser 
çeşitli zehirler üzerinedir. 4. ed-Dürre
tü'l-müntel]abe fi'l-edviyeti'l-mücer
rebe. s. Aya tü '1- ata~ ii J)avaşşi'l- ev
ta~. Astrolojiyle ilgilidir. 6. Teysirü'l-me
talib ii tesyiri'l- kevakib. 7. AfıkCım -ı 
camasb (bu yedi eserin yazma nüshaları 
için bk. GAL, ı. 625; Suppl., ı , 867). Fari
si'nin et- Tebşıra ii 'ilmi'l- baytara, ay 


