
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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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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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 
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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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