
FARiS eş-ŞiDYAK 

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 



tutulmalarını hesaplamak üzere icat 
edilmiş bir aletin kullanımı hakkındaki 
er-Risô.letü '1-muzafferiyye fi'l- 'amel 
ile ( eş-Şa{fhatü ' l- ceuzeheriyye) müsikiye 
dair Vai'u·ı- elhô.n ve Dô.retü't- tarab 
adlı eserleri de kaynaklarda zikredilmek
tedir. 
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~>Jıııı SA.Mi ŞELHUB 

L 

FARisi, Nasr b. Alıdülaziz 
( ....-') L.ill _:,._:,.ll~ :.r. ~ ) 

Ebü'l-Hüseyn Nasr b. Abciiiaziz 
b. Ahmed el-Farisl 

(ö . 461/1069) 

Kıraat alimi. 

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. 
Şfrazf nisbesiyle de anıldığına göre Şi

raz 'da doğduğu söylenebilir. Kıraat ilmi
ne dair ilk dersleri Ali b. Ca'fer er-Ra
zf'den aldı. Daha sonra Bağdat'a gide
rek burada Ebü Ahmed el-Faradf, Ebü'I
Hasan es-Süsencirdf, Ebü' I-Hasan el
Hammamf. Mansür b. Muhammed b. 
Mansür gibi hocalardan bu ilirnde fay
dalandı. Bizzat kendisinden rivayet edii
diğine göre Ebü Ali Hasan b. Muham
med ei-Bağdadf'nin (ö 438/ ı047 ) er
Ravia adlı eserinde zikredilen bütün ta
rik ve rivayetlere uygun olarak Kur'an ' ın 

tamamını bu kitapta adları bulunan ho
calarından okuyup kıraat ilmindeki ihti
sasını tamamladı. Bağdat'tan Mısır'a ge
çen Farisi burada kıraat ilminin üstadı 
olarak seçkin yerini aldı ; talebe yetiştir
di ve telifle meşgul oldu. Ebü' ı- Kasım 
Abdurrahman b. Fe h ham, Ebü' 1- Kasım 
Hilf b. ibrahim b. Nehhas ve Mürşid b. 
Yahya el- Medinf onun öğrencileri arasın
da yer aldılar. 

Hadis ilmiyle de meşgul olduğu anla
şılan Farisf, Ebü' 1- Hüseyin b. Bişran ve 
ibn Rezkuye'den hadis rivayet etmiş, ken
disinden de Ahmed b. Yahya ei-Carüd 
ei-Mısrf, Rüzbe b. Müsa ve Muhammed 
b. Ahmed b. Hattab er-Razi rivayette bu
lunmuşlardır. 

Farisi'nin bilinen tek eseri el-Cô.mi' 
if ?ikri Jprij.'ô.ti'l-~urrô.'i'l- 'aşere olup 

bir nüshası Darü' 1- kütübi 'z- Zahiriyye'
dedir (nr 4425, vr. ı4ı - ı4 8) 
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lJ!If.J İBRAHiM ÇELİK 
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FARİZA 

(bk. FİRDA). 

FARK 

(bk. FASIL). 

FARK 

( J,4!1 ) 

Allah ile kul arasına 
madde perdesinin girmesi 

veya salikin halkın 
Hak'la var olduğunu bilmesi 

anlamına gelen tasavvuf terimi. 

ı 

_j 

ı 

_j 

ı 

_j 

Sözlükte "ayırmak. ayırt etmek; ayırt 
edici nitelik" anlamlarına gelen fark. fur
kan, fırkat ve fırak kelimeleri tasawuf
ta çeşitli manalarda kullanılmıştır. Var
lıkların Hak ile kul arasında perde oluş
turması ve madde aleminin tesiri altın
da kalan kulun Allah'tan ayrı kalmasına 
fark-ı ewei. kulun. kendisini Hak'la his
setme haline (cem') ulaştıktan sonra ya
ratıkların Hak ile var olduklarını kavra
masına ve birbirini perdelemeksizin çok
lukta birliği. birlikte çokluğu görmesine 
fark-ısani denilir (et-Ta'rr{at, "far~" md.·; 
TehanevT, ll, 1130). Buna göre salikin ta
sawufa intisap etmeden önceki hali 
fark-ı eweldir. "Maddenin etkisi altında 
bulunma" anlamına gelen bu hal için
deki insan Hak'tan uzaktır. Hakk'a iman 
etmekle beraber daha. çok maddi şey
ler ve dürtülerin tesiri altındadır. Ebü'I
Hüseyin en-Nürf, "Hak'la olmak masiva
dan ayrı olmaktır: masiva ile olmak Hak'
tan ayrı kalmaktır"; Cüneyd-i Bağdadf, 
"Vecde gelip Hakk'a yaklaşma hali cem', 
beşeri ve maddi varlıkta kalma hali fark
tır": Ebü Bekir ei-Vasıtf, "Kulun rabbine 
bakması cem·, nefsine bakması farktır" 
şeklindeki tarifleriyle bu hale işaret et
mişlerdir (Serrac, s. 284; Sülemi, s. ı 57. 
166,468) 

Tasawufa intisap etmenin gayesi fark 
haline son vermektir. Daha sonra salik 

FARK 

cem' haline ulaşır. Bu halde iken kes
reti vahdette görür. Eşyanın varlığının 

farkedilmediği bu hal çok önemli olmak
la beraber en yüce hal değildir. Bu hal 
geçtikten sonra salik yine bir fark ha
line döner ve bu ikinci hale fark-ı sani 
denir. Bu halde salik varlıkları Hak'la 
kaim olarak görür. Hakk'ı görmesi varlık
ları görmesine. varlıkları görmesi Hakk'ı 
görmesine engel olmaz. Bu haldeki sa
likin bütün söz ve davranışları şer'i hü
kümlere uygundur. Bu sebeple salik hal
kı irşad ehliyetine sahiptir. Süfilerin çok 
önemli gördükleri fark-ı sanı. salikin 
ruhani bir mi'racdan sonra dini görevle
ri eda edeceği zaman sahv* haline iade 
edilmesidir. Bu hal içindeki kul kendi
sini Hakk'ın yönetiminde görür (ı<:uşey
ri, 1, 209) 

Mutasawıflara göre asli vatanı olan 
ruhlar (butOn) aleminden madde alemi
ne gelen insan burada gariptir. Ruh esas 
vatanından ayrı düştüğü için bu durum
dan yakınmakta ve ilk vatanına dönme
yi arzulamaktadır. Bu anlamda firkatin 
mukabili vus lattır. Tasawuf edebiyatın
da firkat (hicran) ve vuslat terimleri da
ha çok bu manada kullanılmıştır (Teha
nevi, ll, ı ı 30) 

Maddi kaygılar sebebiyle insanın hu
zursuz olmasına "tefrika", Hak'la olma
sı sebebiyle kalben rahat ve ruhen hu
zurlu olması haline "cem'iyyet" denir. 
Zat-ı mutlakın ahadiyyet halinden vahi
diyyet mertebesi.nde sıfatlarla zuhur et
mesine "fark-ı vasf", vahidin çeşitli mer
tebelerde zuhur edip çokluk gösterme
sine "fark-ı cem'" adı verilir. Hak ile ba
tılı ayırt eden ayrıntılı bilgiye "furkan" 
denir (et-Ta'rf{at, "fur~an" md.). Muta
sawıflar Enfal süresinin 29. ayetinde 
geçen furkan kelimesini " hakkı batıldan 

ayıran ilahi nur ve ilham" anlamında yo
rumlamışlardır. 

ibnü'I-Arabi furkan terimine "tenzih", 
bunun mukabili olarak sözlükte "topla
ma" manasma gelen kur'an terimine de 
tenzih ve teşbihi kapsamak üzere "cem"' 
manası vererek insanların Hakk'ın yolu
na sadece tenzih yoluyla davet edilme
yip hem tenzih hem de teşbih yoluyla 
davet edilmesi gerektiğini. dine davette 
furkanı esas alan Hz. Nüh başarılı ol
mazken kur'anı esas alan Hz. Muham
med'in başarılı olduğunu belirtir (Fusaş, 
s. 70) ibnü'I-Arabf'nin bu açıklamasına 
göre furkan Allah'ın nasüti ve lahüti yön
lerinin ayrıldığı. kur'an ise böyle bir ay
rımın söz konusu olmadığı mertebedir. 
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