
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) 

BİBLİYOGRAFYA : 

ZehebL Ma'ri{etü'l-kurra', 1, 422; ibnü'I
CezerL en-Neşr, 1, 75; a.mlf .. Gaye tü ·n· ni ha
ye, Il, 336-337; Keş{ü '? ·?Unün, 1, 576 ; Süyüti. 
Hüsnü'l·muhadara, 1, 494; Brockelmann. GAL 
Suppl., 1, 722; Salah Muhammed ei-Hiyemi. 
Fihrisü ma!Jtatati Dari 'l·kütübi '?·Zahiriyye, Dı· 
m aşk 1403 / 1983, 1, 348. r:;;:ı 

lJ!If.J İBRAHiM ÇELİK 

L 

L 

ı 

L 

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. 

~ 7~ 



FARK 

Salik fenadan ewelki furkanda lahütla 
nasütu ayrı ayrı görür; fenadan sonraki 
furkanda ise farkın görünüşte olduğu
nu, özü itibariyle ikisinin bir olduğunu 
kavrar (Ebü 'l-Aia ei-Afifl. s. 82-83). 

Abdülkerim ei-Cfll'ye göre kur'an ma
kamında sadece Allah ' ın zatı vardır ; bu 
makamda onun isim ve sıfatları müla
haza edilmez. Furkan makamında ise 
isim ve sıfatlar ayrışır. bazısı diğerlerin

den daha üstün hale gelir. Mesela Allah 
ismi rahman isminden, rahman ismi rab 
isminden daha üstündür (e l·insanü'l ·ka· 
mil, ll , 94-96) ibnü 'I-Arabi, gayri müslim
lerin ve münkirlerin en genel anlamıyla 
fark halinde yaşadıklarını söyler (ay rı ca 

bk. CEM' ). 
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el-FARK BEYNE'l-FIRAK 
( J)ll .J.:! j .)JI ) 

Abdülkahir el -Bağdadi'nin 
(ö. 429/ 1037-38) 
İslam mezhepleri 

tarihi hakkındaki eseri. 
_j 

Tam adı el-Fark; beyne']- !ırak ve be
ydnü 'l-fırk;ati 'n-ndciye minhüm olan 
eser, mukaddimesinde belirtildiğine gö
re kurtuluşa eren fırka ile diğerlerini 

açıklamak ve aralarındaki görüş farkla
rını göstermek maksadıyla kaleme alın
mıştır . Bağdadi, ümmetin yetmiş üç fır
kaya bölüneceğini , biri hariç diğerlerinin 
cehenneme gireceğini bildiren (Tirmizi, 
"İman", 18: i b n Mace, "Fiten" , ı 7; Ebü Da
vüd, "Sünnet" , ı ; Dariml, "Siyer", 74) ve 
sıhhati tartışmalı olan hadisi (bk. FIRKA) 
sahih kabul ederek eserin plan ve muh
tevasını buna göre düzenlemiştir. 
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Beş kısma ayrılan eserin birinci kıs

mında yukarıdaki hadis açıklanmıştır. 

ikinci kısım iki bölüme ayrılmış olup bun
ların birincisinde "islam milleti " (islam 
ümmeti) sözünün anlamı verilmiş, ikin
ci bölümde ümmetin ihtilaf ettiği konu
lar ve bunların sonunda ortaya çıkan 

başlıca fırkalar kısaca tanıtılmıştır. Fır

ka sayısını yetmiş üç olarak tesbit et
meyi amaçlayan Bağdadi bu bölümde 
birçok fırkanın kollarını birleştirerek tek 
fırka haline sakmuştur (mesela pek çok 
koldan meydana gelen l<eysaniyye iki fır

ka halinde özet l enmiştir; bk. Zahi d l<ev
seri neşri, s. 19). Üçüncü kısımda " Fıra
ku ' l-ehva" (sap ı k fırkaıar) başlığı altında

ki sekiz bölümde Revafız . Havaric. Ka
deriyye- Mu'tezile, Mürcie. Neccariyye, 
Cehmiyye. Bekriyye. Dırariyye , Kerra
miyye. Müşebbihe fırkaları ele alınmış
tı r. ikinci kısımda fırkaların sayısının 
yetmiş iki olduğu söylendiği halde bu 
kısımda birleşti rilmiş fırkalar hariç baş
lıca yetmiş dokuz fırka hakkında bilgi 
verilmişti r. Dördüncü kısımda , "islam·a 
mensup olmadıkları halde islam'a nis
bet edilen fırkalar" genel başlığı altında 
ve on yedi kısa bölüm halinde Sebeiyye, 
Beyaniyye, Muglriyye, Harbiyye, Mansü
riyye, Cenahiyye, Hattabiyye, Gurabiyye, 
Şuray'iyye . Hulüliyye. Ashabü'l- ibaha. As
habü't-tenasuh, Habıtiyye , Himariyye. Ye
zidiyye. Meymüniyye ve Batıniyye grup
ları anlatılır. Beşinci kısım beş bölüm ha
linde "ei-Fırkatü'n- naciye" başlığı al
tında Ehl-i sünnet ve' l - cemaat 'e ayrıl
mıştır. 

Abdülkahir el- Bağdildi'nin bu eserini 
yazmaktaki gayesi, sayılarının yetmiş 

iki olduğunu söylediği. fakat aslında bu 
sayıyı çok aşan fırkaları reddetmek ve 
kurtuluşa eren fırkanın ancak Ehl-i sün
net ve'l-cemaat olduğunu ispat etmek
tir. el-Fark; beyne'l-fırak 'ta. bu alanın 
diğer eserlerinde görüldüğü gibi fırka
ların doğuşu ve gelişmesinde tarihi. si
yasi, içtimaL kültürel vb. şartlar ve se
bepler üzerinde durulmamış, fırkayı mey
dana getiren arnilin bir kişi veya çeşitli 

kişiler olduğu esasından hareketle önce 
o kişinin tanıtımına . daha sonra da gö
rüşlerinin tenkidine geçilmiştir . Sünni ol
mayan muhtelif şa hıs ve fırkalara ait 
görüşler nakledili rken tarafsızlık ilkesi
ne riayet edilmemiş, Fahreddin er -Ra
zi ve son devir ara ştı rmacılarının da be
lirttiği gibi akaid mezheplerinin kendi 
eserlerinden değil muhaliflerinin eser
lerinden nakiller yapılmış, çok defa bu 
mezheplerin benimsemediği. hatta red-

dettiği görüşler kendilerine nisbet edil
miş ve bu görüşlerin onların bazı kana
atlerinin kaçınılmaz sonuçları olduğu ile
ri sürülmüştür (Fahreddin er-Razi, Mü· 
na?arat, s. 25; ibn Asa kir, n aş i rin mukad
dimesi, s. 20; BağdadT , el·Far~, naşi ri n 

mukaddimesi, s. 3). Hatta müellif za
man zaman muhaliflerine dair görüşle
ri anlatırken sert bir dil kullanarak tah
kir edici sözler sarfetmekten çekinme
miştir. 

islam mezhepleri tarihi geleneğini en 
kesin çizgileriyle belirlediği kabul edilen 
ve kendinden sonraki eseriere usul ve 
tasnif açısından büyük ölçüde tesir eden 
el-Fark beyne'l-iırak;'ın bugüne kadar 
üçü tahkikli , biri tahkiksiz olmak üzere 
dört baskısı yapılmıştır. Bunlardan Mu
hammed Bedr neşrinde (Kah i re ı 328/ 
ı 9 ı Ol Berlin Königlichen Bibliothek'te {nr 
2800) kayıtlı bir nüsha, Zahid Kevseri neş
rinde ise {Kah ire 13671 1948) Mevlana Ce
laleddin-i Rümf'nin soyundan gelen Çe
lebizade'den alınmış yazma nüsha esas 
alınmıştır. Bu ikinci neşre. Berlin nüsha
sında bulunmayan beşinci kısmın beşin
ci ve daha sonraki bölümleri de eklene
rek eser tamamlanmıştır. Muhammed 
Muhyiddin Abdülhamfd 'in gerçekleştir

diği üçüncü neşir {l<ah ire 1964). anlaşıl
dığı kadarıyla Muhammed Bedr ve Kev
seri neşirlerine dayanmaktadır. Ancak 
bunlardaki bazı hatalar tashih edilmiş
tir. el-Fark beyne'l - tırak'ın tahkiksiz 
baskıları da yapılmıştır {mesela Beyrut 
1393/ 1973) 

el-Fark beyne'l-fırak;, Ethem Ruhi 
Fığlah tarafından Mezh epler Arasında
ki Farklar (e l ·Fark Beyne'/ - Fırak) adıy

la Türkçe'ye !istanbu l ı 979: Ankara 1990) 
ve Muhammed Cevad Meşkür tarafın 

dan Terceme-i el -Fark; beyne 'l-iırak 

adıyla Farsça'ya {Tah ran ı 367 h ş ) tercü
me edilmiştir. Eseri Abdürrezzak b. Rız
kullah b. EbO Bekir b. Halef er-Res'ani 
iö. 66ı 1 ı 263) M ul]taşaru Ki tabi'I-Fark 
beyne'l - iırak başlığı a ltında ihtisar et
miş, bu muhtasarın Şam Zahiriyye Kü
tüphanesi'nde kayıtlı yazma nüshasını 

(nr. 62 / 37) Philip Hitti yayımiarnıştır l l<a
hi re 1924, 1956) . Eserin baş taraftan Mür
cie'ye kadar olan kısmı 1. cilt olarak Ka
te Chambers Seely tarafından (New York 
19 ı 9), geri kalan kısmı da ll. ci lt olarak 
Abraham S. Halkin tarafından (Te l Aviv 
1935) M oslem Schism es and Sects adıy
la ingilizce'ye çevrilmiştir. Bunlardan il
ki bir hayli hatalı , Muhammed Bedr'in 
neşrinden yapılan ikinci tercüme ise da
ha başarılıdır. 


