FARÜKi, AbdülbakT
dan soyu Hz. Ömer'e dayandığından ailesi Ömeriyyün (Ömeriler) ve Farükıyyün
(Farükiler) lakaplarıyla tanınmış. kendisi
de Ömeri. Farükl nisbelerini kullanmış
.tır. Bu aile Irak bölgesinde eskiden beri
yetiştirdiği pek çok edip ve şairle üne
kavuşmuştur.

Tahsil hayatı hakkında bilgi bulunmayan Farükl küçük yaştan itibaren zekası
ve kabiliyetiyle dikkati çekmiş, ilk gençlik yıllarından sonra edebiyata merak
salarak deneme mahiyetinde şiirler yazmıştır ı c. Zeyda n. MeşB, hfrü·ş · şa rlc, ll, 334 1
Eserlerinin çoğunun manzum olduğu dikkate alınırsa şii r ve edebiyata olan düş
künlüğü daha iyi anlaşılır. Henüz yirmi
yaşına girmeden Osmanlı Devleti'nin hizmetinde önemli görevler üstlenerek idari ve siyasi konularda Musul'un temsilcisi olan FarükT bu şehre vali tayini konusunda Bağdat'a elçi olarak gönderilmiş. dönemin Bağdat valisi Kölemen Davud Paşa'ya. Yahya Paşa'nın Musul'a vali tayini hususundaki arzusunu iki veciz
beyitle dile getirerek isteğini elde etmiş
ve kendisi de bir süre Musul valiliği yapmıştır. Daha sonra Davud Paşa ile Osmanlı Devleti · nin arası açılınca Farüki.
Davud Paşa ve Memlükler' in Irak'taki
hakimiyetlerine son vermek için amcazadesi Kasım Paşa ile Bağdat'a gitmiş,
Kasım

Paşa'nın başarısızlığa

uğraması

üzerine Halep Valisi Ali Rıza Paşa kuvvetleri muvaffak olmuş, Farüki de bu
tarihten itibaren hayatının sonuna kadar onun yanında vilayet kethüdası (vali
yard ım c ı sı) olarak çalışmıştır.
Devlet hizmeti yanında edebiyatla olan
ilgisini de sürdüren . şiir ve edebiyatta
geniş bilgi sahibi olduğu belirtilen Farüki'nin sotibet meclisleri devrin sanatçı ve
aydınlarıyla dolup taşardı !Hediyyetü 'l ·
' ari{fn, ı. 479; C. Zeydan. Meşahfrü ·ş· şa rk,
ı ı . 3351 Farüki. 1278 yılı Cemaziyelewelinin son ya da Cemaziyelahirinin ilk günü (3 veya 4 Ara lık 1861 ) Bağdat'ta vefat
etti ve Abdülkadir-i Geylani'nin kabri yanına defnedildi. Seyyid Abdülgaffar eiAhres onun için birçok kaside ve ölümü
üzerine de bir mersiye yazmış. ölümünü
Irak ' ın başına gelen bir felaket şeklinde
tasvir etmiştir IL. Şey h o, ll , 9-10 1
Çabuk kavrama ve üstün bir sezgi gücüne sahip olan Farüki irticalen şiir söyleme kabiliyetinden dolayı "Fevri" mahlasıyla da anılmıştır. Edebiyatı daha çok
. siyaset için bir araç şeklinde kullanan
şair yazdığı din dışı şiirlerinde zamanın
devlet adamlarına övgüler. sanat değeri
yüksek gazeller. canlı tabiat tasvirleri.
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gibi klasik konuların yadevrin siyasi olayiarına telmihlerde de bulunmaktadır. Tasawufi karakterdeki dini şiirlerinde Hz. Peygamber'e.
Hz. Ali'ye ve Ehl-i beyt'e, imam-ı Azam .
Muhyiddin İbnü'l-Arabi. Abdülkadir -i Geylani gibi din ve tasawuf büyüklerine karşı duyduğu sevgiyi dile getirmiştir. Bu
konudaki kasidelerinin çoğu alimler tanında

rafından şerhedilmiştir.

Eserleri. 1. et- Tirydku 'l-Fdruki if (m in )
münşe'ôti 'l-Faruki. Geleneksel şiir te-

siyasi olaytelmihlerde bulunan eser. Osman
ei-Mevsıli tarafından sonuna müellifin
hal tercümesi de eklenerek neşredilmiş
tir ı Ka hi re 1287. 1306, 13 ı 61 Kitapta baş
kalarına ait parçalar da bulunmaktadır .
2. Divônü ehilleti'l - eikôr ii m ega ni
(me'a ni)'l-ibtikôr (Kahi re 13 16 1 Divônü 'Abdilbôki el-Fôrıl.(i:lolarak da bilinen bu kitabın bir önceki eserin aynı olabileceğini söyleyenler de vardır iSerkis,
ll , 1384; Broc ke lma nn. ll, 7821. 3. el-Bô.(i:ı 
yô tü 's -sôlihôt. Ehl-i beyt hakkındaki kasidelerden oluşan ve Berlin Milli Kütüphanesi'nde lnr. 805 11 yazma nüshası bulunan eser 1270'te ( 1854) yayımlanmış
tır. 4. Nüzh etü 'd-dehr ii lerdeimi iuialô 'i'l - 'asr. Kendi dönemindeki ileri gelen kimselerin hayat hikayelerini ihtiva
eder ı s er kTs, ll , 13841 . s. Nüzhetü 'd-dünya ii al]bôri ( m e fı a midi ) '1-vezir YaJ:ıyô
vôli'l -M e vşıl. Musul Va lisi Yahya Paşa'
nın ilk valilik yıllarında 1ı 822.- ı 8261 yaptığı hizmetleri anlatmaktadır IMahmüd
Şükri ei-Aiü si . ı . 11 5; Abbas ei-Azzavi, VII ,
281. 6. Tal].misü ( ' l · kaş fde ti'l · ) hemziyyeti'l - Bılsiri IKahi re 1303. 13091
Bunların dışında Farüki'nin çoğu şer
hedilmiş bazı kasideleri de vardır . 1. elKaşidetü '1- ' ayniyye. Hz. Ali hakkında
olup Şehabeddin el-Alüsi tarafından elljaridetü '1- gaybi yye ii teisiri'l- Kasideti'l- 'a yniyye adıyla şerhedilmiştir (Kahi re 12701 2. Kasidetü'l-Bôzi'l-eşheb.
el-Kaşide tü'l-](ödiri yye ve el-](aşide
tü '1-lamiyye adlarıyla da an ıla n ve Abdülkadir-i Geylani'nin faziletlerine dair
olan bu eseri de Şehabeddin el-Alüsi etmalarının yanında zamanın

Iarına

Tırôz ü'l-mü?ehh e b if Kaşideti 'l-Bô zi'l

1255'te ( 1839) şerhetmiş
tir IKah ire 13 13/ 1895-96) Bu kısa fakat
kapsamlı şerhte 1200 edebi meseleye
temas edilmiştir. 3. el - ](aşidetü '1-lômiyye. el -Kasidetü 'l leti ii ha.(i:.(i:ı setri']- Kd:pm eyn adıyla da anılan ve Müsa b. Ca'fer'in övgüsüne dair olan bu
esere Seyyid Kazım b. Kasım er-Reşti iö
1259/ 18431 tarafından ŞerJ:ıu'l-Kaşide-

ti'l -lamiyye adıyla bir şerh yazılmıştır
(Ta hran 1269, 12 70, 12721. 4. el-](aşid e 
tü'l-A' zamiyye. imam-ı Azam Ebü Hanife hakkındaki kasideye Muhammed
Said b. Muhammed Emin ei-Bağdadi'
nin en-Nüketü '?-?ariie 'ald Kaşideti
medJ:ıi'l- İmam Ebi l:faniie li- 'Abdilbô.(i:l el - 'öm eri adıyl a yazdığı şerhin
bir nüshası Bağdat'ta Mektebetü'l-evkaf'ta bulunmaktadır lnr 96741 s. el](aşid e tü 'l-ldmiyye . Hz. Peygamber için
yazılan bir diğer kasidedir. Osman erRifai el- Mevsıli tarafından tahmis edilerek et- Tal]misü 'l- 'ab.(i:ari 'ald Lamiyyeti'l- 'öm eri adıyla yayımlanmıştır ı istanbu l 18901 6. Farüki'nin Bağdat Kadı
sı Eşref Efendi için yazmış olduğu kaside üzerine Davüd b. Süleyman el-Bağ
dadi bir taştir yapmıştır . Taştiru Kaşi
deti 'Abdilbrl_({l el- 'ömeri adındaki eserin bir nüshası Bağdat ' ta Mektebetü'levkaf'ta kayıtlıdır lnr 3797 1 ı OJ Ayrıca
bir kasidesi Berlin Milli Kütüphanesi 'nde
ı nr 80621. zamanın İran hükümdarına
gönderilen bir mektubu da Mektebetü'levkaf'ta lnr 56 191 bulunmaktadır.
BİBLİYOGRAFYA:
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Son dönem müslüman bilim
ve fikir adamı.

_j

eşh e b adıyla

21 Ocak 1921'de Filistin'in Yafa şeh
rinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Saint
Joseph Koleji'nde yaptı. Felsefe öğrencisi
olarak girdiği Beyrut Amerikan Üniversitesi· nden 1941 ·de mezun oldu. 19451948 yılları arasında Celile· nin son Filistinli valisi olarak görev yaptı. Görevi
süresince Filistinliler'in haklarının ısrarlı

FAROKT, ismail RacT
bir savunucusu oldu. 1948'de İsrail Devleti'nin kurulup Filistin'in işgal edilmesi
üzerine Amerika Birleşik Devletleri'ne
göç etti. 1949'da Indiana ve 1951'de
Harvard üniversitelerinde felsefe alanın
da yüksek lisans yaptı. "Değerin Metafiziği ve Epistemolojisi" konulu doktora
tezini 1952'de Indiana Üniversitesi'nde
tamamladı. Daha sonra Ezher Üniversitesi'nde üç yıl süreyle şer'! ilimler alanın
da öğrenim gördü. 1959'da Fulbright
doktora sonrası bursuyla Mc Gill Üniversitesi'ne giderek Yahudilik ve Hıristiyan
lık hakkında araştırmalar yaparken bir
yandan da dersler verdi. 1961 yılına kadar burada çalıştı. Amerika'daki müslüman öğrencilerin kültürel dayanışması
nı sağlamak amacıyla 1963'te teşkil edilen Muslim Student Association mensuplarıyla yakınlık kurarak ilmi ve fikri konularda onlara rehberlik yaptı. Ardından
Pakistan'a gitti ve orada kaldığı iki yıl
boyunca Karaçi'deki Central Institute of
lslamic Research çalışmalarına katkıda
bulundu. Tekrar Amerika Birleşik Devletleri'ne dönüp Chicago Üniversitesi'nde
misafir hoca olarak ilahiyat dersleri verdi. 1964- 1968 yılları arasında Syracuse
Üniversitesi'nde doçent olarak çalıştı ve
burada islam araştırmaları programını
başlattı. Daha sonra evleneceği Lois Lamya ile burada tanı ştı. 1968' de din ilimleri profesörü olarak Philadelphia Temple
Üniversitesi'ne geçen Farüki burada da
islam araştırmaları bölümünü kurdu.
1972'de kurucu başkanı olduğu Association of Muslim Social Scientists, Farilki'nin Amerika'daki teşkilatçı faaliyetlerinin ikinci önemli basamağını oluştur
du. Bu dernek Amerika Birleşik Devletleri üniversitelerinde çalışan müslüman
hoca ve öğrenciler için önemli bir kültür
merkezi haline geldi. 1970'11 yılların sonuna doğru Muslim Student Association
ve Association of Muslim Social Scientists'in öteki öncü şahsiyetleriyle bir is-

ismail Raci
ei·Farükr

lam koleji veya üniversitesi kurulması
için ça lışmalara girişti. Bu teşebbüsleri
sonunda Chicago'da American lslamic
College kuruldu. Başkanı olduğu bu müessesedeki görevini ölümüne yakın zamanlara kadar yürüttü. Bu teşebbüs le
rin milletlerarası çaptaki diğer önemli
sonucu International Institute of lslamic
Thought'un 1981 'deki kuruluşu oldu. Kuzey Amerika'da büyük bir islam araştır
maları merkezi haline gelen bu enstitünün özellikle "bilginin islamileştirilmesi"
yolundaki araştırma programlarının belirlenmesinde Farilki'nin öncü bir rolü
oldu.
Entellektüel faaliyetlerindeki teşkilat
ve aktif özelliğiyle Farilki Pakistan. Hindistan, Güney Afrika, Malezya, Libya, Suudi Arabistan ve Mısır'daki islami araş
tırma kurumlarına da proje, uygulama
ve danışmanlık düzeylerinde önemli katkılarda bulundu. Bu arada iştirak ettiği ilmi toplantılar, verdiği konferanslar,
katkıda bulunduğu dergiler de önemli
bir yekün tutmaktadır.
çı

Farilki ve eşi Lois Lamya. 27 Mayıs
1986'da Pennsylvania Wyncote'taki evlerinde sahur vaktinde bıçaklı bir saldı
rıya uğrayarak öldürüldüler. Olay Amerikan basınında ısrarla göz ardı edilmesine rağmen islam dünyasında geniş yankılar uyandırdı.

Farilki'nin fikri hayatının ilk dönemleri felsefenin metafizik, bilgi teorisi ve
ahlak disiplinlerini birlikte ele alan çalışmalarla başlamıştır. Batı felsefesi konusundaki ilmi birikimine hıristiyan teolojisi hakkındaki incelemeleri de tamamlayıcı bir boyut eklemiştir. Bu arada islami kültürle temasını yenilernek için girdiği Ezher'de önceki birikimini geleneksel islam ilimleriyle yenilemiş, burada
üç yıl boyunca devam ettirdiği yoğun
program kendi ifadesine göre adeta yeni bir doktora çalışması olmuş (Manzoor,
lll 1 7, s. 34 ı. bu birikim, fikri hayatı boyunca başka diniere mensup ilahiyatçı
larla giriştiği diyaloglarda kendisi için
büyük bir imkan teşkil etmiştir.
Mısır, Farilki'nin burada kaldığı dönemde Arap milliyetçiliğinin merkezi halindeydi ve bu akım ile evrensel islam
düşuncesi taraftarları arasında ciddi bir
kutuplaşma mevcuttu. Bu gerilimli ortam, Farilki'nin hayatı boyunca üzerinde çalıştığı kavim gerçeği ve kavmiyetçilik konularına yönelmesinin temel sebebi sayılabilir. Onun Arap asıllı müslüman bir düşünür oluşu, bu çerçevede

(Arabism) ve Araplık (Urubah)
bir ayınma gitmesi sonucunu
doğurmuş ve bu ayırımı islam'ın temel
prensipleri ışığında yorumlamaya çalış
mıştır. Basılmış ilk eseri olan On Ara bism, 'Urubah and Religion ile başla
yan bu çaba son dönemlerine kadar sürmüştür. Nitekim 1979 yılında New York'ta toplanan "Trialogue of the Abrahamic Faiths" (ibrahimi inançların üçlü diyalogu) konulu kpnferansta sunduğu tebliğde de bu konuyu işlemiş; kavim gerçeğini İslam'ın da kabul ettiğini, hatta
çeşitli kavimlerin islam'a girmekle etnik
karakterlerini de olgunlaştırdıklarını belirtmiş; ancak bu gerçekleri ırkçı tezlere dönüştürmenin yanlış olduğunu. esasen islam 'ın da buna "asabiyyetü' ı- Cahiliyye" nitelemesiyle daha başında karşı çıktığını ileri sürmüştür (Trialogue, s.
48-57)
Arapçılık

arasında

Akademik çevrelerde Farilki bir mukayeseli dinler tarihi uzmanı olarak tanınır. Onun bu alanla temelde, islam'ın
öteki diniere üstünlüğünü ortaya koymak ve öteki din mensuplarının islam'a
yönelttikleri eleştirileri göğüslemek amacıyla uğraştığı. do layısıyla bu konuda yazdığı eserlerin klasik kelam ilminin "ilmü'l - milel ve'n-nihal" disiplini çerçevesine oturtulabileceği anlaşılmaktadır
(Trialogue, "Önsöz"; ayrıca bk. Manzoor,
111 / 7, s. 35). Nitekim Farilki'nin Batı felsefesi ve teolojisi alanındaki birikiminin
mükemmel bir ifadesi olan Christian
Ethics adlı eseri. "modern, akılcı bir müslümanın ... Hıristiyanlığa. özellikle de Batı Hıristiyanlığına karşı bir reddiyesi" şek
linde değerlendirilmiştir (a.g.e., "Önsöz",
s. VII). Bu kitabın esas tezi. St. Paul'den
itibaren Hz. isa'nın tebliğ ettiği dinin gerek mesajı gerekse ahlak sistemi bakı
mından dejenere edildiği görüşüdür. Bu
dejenerasyonu teolojik ön kabullerin ötesinde akılcı yöntemlerle teşhis ve tenkit
etmek mümkündür. Dolayısıyla bu eser
Hıristiyanlığa karşı tarafgir bir poJemik
değil akılcı ve ilmi bir tenkitten ibarettir. Eserin bu yönü. islam ve Hıristiyan
lık arasında ilmi ve fikri bir diyalog için
gerekli zemini hazırlamaktadır. Esasen
Farilki böyle bir diyalog için dinler üstü
(metareligious) yaklaşımın gerekli olduğuna inanmakta ve bu yaklaşımı mümkün kılan akılcı prensipierin islam'ın ruhunda mevcut olduğunu belirtmektedir
(a.g.e., s. 1- 33)
Farüki'nin, 1980'1i yıllarda çağdaş islam düşüncesi çevrelerinin gündemini
işgal eden "bilginin islamileştirilmesi"
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tezi, böyle bir başlığın gerektirdiği epistemolojik derinliğe ne kadar sahip olduğu kesin olmamakla birlikte genelde
tartışılmaya değer bir metodoloji olarak görülmüştür. Islamizatian of Knowledge: G eneral Principles and Work
Plan adlı eserinde ileri sürdüğü bu tezin hareket noktası islam dünyasında yaşanan epistemolojik bunalımdır. Farakl 'ye göre bu bunalı"m ancak mevcut eği
tim sisteminin ıslah edilip çifte standartlardan kurtarılmasıyla aşılabilir . Bir tarafta geleneksel islami bilgilerin, öte
yanda modern din dışı ilimierin nisbetsiz ve dengesiz biçimde yer aldığı eğitim
sistemi bu iki başlı yapısından kurtarıl
malı ve bu iki bilgi sistemi uzlaştırılıp
bütünleştirilmelidir. Farükl'nin tesbitine
göre daha önceki ıslahatçılar Batı bilim
ve teknolojisinin olduğu gibi alınması
gerektiği fikrindeydiler. Fakat onlar Batı bilgi sisteminin İslam'ınkiyle çatıştığı
nı farkedememişlerdi. Bu çatışmayı farkeden ve bizzat yaşayan. müslüman üniversitelerinde okuyan yeni kuşaktır. Bilgi ile hakikat bir ve aynı olduğuna göre
müslümanlar modern birikim içinde bilginin ve tabiatıyla hakikatin ifadesi olan
unsurları kendilerine mal etmelidirler.
Bilgi ve hakikat arasındaki bu birlik, esasen akıl ve vahiy arasında nihai bir çelişki olamayacağı kabulüne dayanır.
Farükl 'nin bilginin İslamileştirilmesi
için öngördüğü çalışma planının beş temel şartı vardır: a) Modern disiplinleri
iyice öğrenmek: b) İslami kültür mirası 
na iyice nüfuz etmek ; c) Modern bilginin her alanıyla İslam arasında özel bir
uygunluk ve uzlaşma saglamak : d) İsla 
mi kültür mirasıyla modern bilgi arasın
da verimli bir terkip için metotlar geliş
tirmek ; e) İslam düşüncesini, ilahi modeli icra edecek ve ona işlerlik kazandı
racak bir yörüngeye oturtmak (Is la m i·
za tia n of Knowledge, s. 39). Bu çalışma
larla İslam kültür mirası yeniden keşfe
dilecek ve yorumlanacak, bu miras modern bilgi birikimiyle tenkitçi bir tarzda
uzlaştırilacak. edinilen çağdaş İslami bilgi İslam topluluğunun ve genel olarak
insanlığın problemlerine çözümler getirecek. bu şekilde İslamileştirme programı gayesine ulaşmış olacaktır.
1980'li yıllarda metafizik ve tarihi özellikleriyie "lslamic science" (islam bilimi )
kavramını ortaya atan Seyyid Hüseyin
Nasr ile tasawuf doktrinlerini esas alarak bilginin Batılı muhtevasından arın
dırılması (de -West erni zation of Knowled-
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vurgulayan Naklb el-Atbirlikte göz önüne
alındığında Farükl'nin tezi, ortaklaşa ele
alınan meselelere pratik çerçevede bir
çözüm teklifi olarak değerlendirilebilir .
Farükl'nin bilginin İslamileştirilmesi konusundaki yaklaşımı öteki iki düşünür
den farklı olarak problemin şematik çözümünü ön plana Çıkarmakta ve tasavvufi doktrini projesinin dışında bırak
maktadır (K utl uer, s. 25-341
.Farükl'nin teklifinde İslamileştirilme
si öngörülen bilgi dallarının yalnızca sosyal bilimler sahasına inhisar etmesi, fen
bilimlerinin kesin (exact ) ve objektif kabul edilmesi, modern bilim felsefesindeki yeni eğilimler bakımından bu teze
eleştirilerin yöneltilmesine sebep olmuş
tur. Eleştiriler özellikle. onun modern
bilimin felsefi ve kültürel temellerini yeterince kavrayamadığı noktasında yoğun
laşmaktadır. Fazlurrahman ise bilginin
özü itibariyle iyi olduğu. kötülüklerin
onun kötü kullanımından doğabileceği
şeklindeki temel İslami anlayışa dayanarak "bilgi" denilen şeyde İslamileştirme
programiarına konu olabilecek bir muhgerektiğini

tas ' ın çalışmalarıyla

tevanın bulunmadığını savunmuştur.

Farükl'ye göre tevhid inancı. hem bilgiyle hakikati uzlaştırıcı hem de dü ş ün
ce ve hayatın bütün merhalelerinde yönlendirici bir ilke olarak İslam düşüncesi
nin esasıdır. Metafizik. bilim. tarih. ahlak. sosyal. siyasi ve ekonomik nizarn ve
nihayet estetik bu ilkeden hareketle yorumlanması gereken alanlardır. Daha genel bir ifadeyle tevhid bir dünya görüşüdür ITawh id, s. l l). Tevhidin bu şekil
de değerlendirilmesi , onun aynı zamanda İslam medeniyetinin belirleyici unsu- .
ru olduğu anlamına gelir. Bu medeniyete mensup olan hiçbir müslüman bundan asla kuşku duymamıştır . Şu halde
yakın geçmişteki bazı misyonerler. şar
kiyatçılar ve diğer bazı medeniyet yorumcularının bu konudaki kuşku uyandırmayı hedefleyen beyanlarının hiçbir
ilmi değeri yoktur (The Cu /tu ra/ A tlas of
Islam, s. 73).
İslam medeniyetinin tevhide dayalı karakteri onu aynı zamanda evrensel kıl
mıştır. Bu anlamda Farükl. kültürel relativizm kavramının merkezileştirilme
sine karşı çıkarak tarihteki bütün kültürlerin değerlendirilmesine elverişli
olan. dolayısıyla kültür ötesi karakter
arzeden bir metodolojinin var olduğunu
savunmaktadır . Farükl'ye göre esasen
her kültür doğruluk. iyilik ve güzellik

hakkında kültür ötesi iddialara sahiptir.
Ancak önemli olan, bu iddiaların ne ölçüde evrensel olduğu ve ne ölçüde vakıaya tekabül ettiğidir (Islam and Cultu·
re, s . 2- 4) .

Eserleri. 1. On Arabism, 'Urubah and
Religion : A Study of the Fundamental
Ideas of Arabism and Islam at !ts Highest M avement of Consciousness (Amsterdam ı 962) 2. Usulü 'ş- Şahyı1ni yye
fi'd-dini'l- YahUdi (Kahire I 964) 3. Christian Ethics: A Histarical and Systematic A nalysis of !ts Dominant Ideas
(Montrea l I 967). 4. Islam and Culture
(Kuala Lumpur 1980 ). s. Islamizatian of
Knowledge: Gen eral Principles and
Work Plan (Herndon 1982, 1986, 1987).
Eser Fehmi Koru tarafından Bilginin
İslamileştirilmesi adıyla Türkçe'ye çevrilmiştir (istanbul I 985 ). 6. Divine Transeendence and Its Expressian (Kuala
Lu mpur 1983) Bu küçük risalede Farükl çeşitli dinlerde Tanrı'nın aşkınlığı kavramını incelemekte ve konunun İslam
düşüncesine ilahi sıfatlar şeklindeki yansımasını değerlendirmektedir. 7. Tawhid: Its Implications for Thought and
Life (Kuala Lu mpur 1982). Dilaver Yardım tarafından Tevhid adıyla Türkçe'ye tercüme edilmiştir (i sta nbul I 987). B.
Trialogue of the Abrahamic Faiths
(H erndon 1982). New York'ta Amerikan
Din Akademisi'nin düzenlediği aynı adı
taşıyan konferansa müslüman, yahudi
ve hıristiyan bilginlerce sunulan tebliğ
Ierin Farüki tarafından hazırlanmış bir
edisyonudur. 9. Essays in Islamic and
Comparative Studies (Herndon I 982 ).
Farüki 'nin editörlük çalışmalarından olup
İslam kültürü hakkındaki çeşitli yazarIara ait makalelerden oluşmaktadır. 10.
Islam (N il es, Illinois ı 984 ). "Major World
Religions" dizisinde yayımlanan bu eserin Osman Tunç tarafından yapılan Türkçe çevirisi yine İslam adıyla yayımlanmış
tır (istanbul ı 987) 11. Hijrah and its Iqamah (l slamabad I 98 5) . Müellif Hz. Muhammed 'in hicretine çağdaş bir yorum
getirdiği bu eserinde, dünyevi ve mali
meşakkatler yüzünden müslüman olmayan ülkelere göç eden milyonlarca müslümanın hicret bilinciyle bir "Medine" arayışına girmesi gereğini telkin etmektedir.
12. Toward Islami.c English (Herndon
I 986). 13. Islam and the Problem of Israel. Eseri Atilla Özdür İslam ve Siyonizm adıyla Türkçe'ye çevirmiştir (i sta nbul I 987). 14. Th e Cultural Atlas of Islam (New York 1986) . Eşi Lois Lamya ile

FARüKT. Lois Lamva lbsen
birlikte hazırladığı bu hacimli eser resimli bir islam kültür ve medeniyeti tarihi- .
dir. Kitap Zerrin Kibaroğlu ve Mustafa
O. Kibaroğlu tarafından İslam Kültür
AUası adıyla Türkçe 'ye çevrilmiştir !istanbul 19911
FarOki'nin Th e Great Asian Religions
119691 ve Histari cal Atlas of th e Religions of the World IMacm illan. New York
19741 gibi dinler tarihine ait öteki eserleri yanında. Muhammed Hüseyin Heykel'den The Life of Muhammad (London 19831 adıyla ingilizce'ye yaptığı çeviri de zikredilebilir. Ayrıca FarOki müstakil eserler verd iği konularda çok sayı
da makale de yazmıştır.
FarOki'nin bir mühtedi olan eşi Lois
Lamya da özellikle islam sanatı ve estetiği alanında önemli araştırmalar yapmış. entellektüel çaba larında eşiyle beraber olmuş ve onu desteklemiştir. Lois
Lamya ' nın islam sanatı hakkındaki ilk
sistematik eseri. Syracuse Üniversitesi'nde hazırladığı The Nature of th e Musical Art of Islamic Culture: A Theoret ical and Empirical Study of Arabian
Music 119741 başlıklı basılmamış doktora tezidir. Daha sonra kaleme aldığı müstakil eserler ve çok sayıdaki makalenin
de islam sanatı konusunda yoğunlaştığı
görülmektedir. Eşinin. tevhid inancını
topyekün islam medeniyetinin ana ilkesi gören düşüncesi doğrultusunda islam
sanatının da bu ilkeye dayandığı görüşünü savunmuştur. Lamya el- FarOki'nin
islam sanatı ve estetiği konusundaki fikirleri şöyle özetlenebilir: Bu ilke yaratıcının insan ve tabiatı kuşatıp aşan mutlak kudretini gösterir. Söz konusu aş
kınlık sebebiyle islam sanatında Allah
hiçbir tabii nesne veya canlıya ait figürle sembolize edilemez. Yaratılmış nesnelerin doğrudan doğruya taklidi müslüman sanatçıya pek ilginç gelmemiştir.
islam sanatında yaratılmış nesneler tabii bağlarından koparılıp soyutlanmış ve
yeniden stilize edilmiştir. Sanatçının amacı tabiatı aşmak ve aşkın varlığı hissetmek, hissettirmektir. Bu estetik anlayı
şın temeli. tevhid inancından hareketle
arabesk motifler kullanarak sonsuzluğu yakalama fikrine dayanır . Aynı şekil 
de Kur'an-ı Kerim 'in tertil ve tecvid esaslarına uygun olarak okunması da okuyuşun sesle dekorasyonundan ibarettir.
Görsel sanatlardaki arabesk burada melodik bir özellik kazanmıştır ve arabeskin uyandırdığı sonsuzluk etkisini bu
okuma teknikleri uyandırır. islam sanatının görsel olsun işitsel olsun her alan-

daki ifadeleri köklerini tevhid. aşkınlık
ve sonsuzluğun idraki gayretinde bulur.
Dolayısıyla müslümanların yalnızca figüratif tasvirlerle ilgili yasaktan ötürü soyut bir sanat geliştirdikleri tezi çok tartışmalıdır. Lam ya el- FarQki'ye göre tasvir yasağı anlam ına gelebilecek ayet ve
hadisler. sanata kısıtlama getirme amacından çok putperest çağrışımlarla ilgilidir. islam'da sanat eserlerinin özelliği
aynı zamanda yararlı ve pratik nesneler
olmalarıdır. Bu eserler medeni hayatın
iş gören birer parçasıdır. Ne ya lnızca teş
hir salonlarını işgal etsin. ne de modern
toplumda düzenlenenlere benzeyen konserlerde okunsun diye üretilmişlerdir.
Bir hüsn-i hat örneği Kabe örtüsünde
de bir Kur'an sayfasında da bir medrese kubbesinde de bir sultan zevcesinin
türbesinde veya bir mahalle çeşmesin
de de uygulanmış. dini- dinf olmayan ayrımı söz konusu olmaksızın hayatın her
seviyesinde islam 'ın mesajını yansıtmış
tır. ilke fikrinden dolayı islam'da süreklilik esastır ve değişme için değişme yoktur. islam'ın ilkelerini yorumlamayan veya ona ters düşen moda akımlar anlamsızdır. Ancak bu sanat tezahürlerinin hep
aynı kalacağı anlamına gelmez: islam
sanatında gelişme olmuştur ve olmalıdır
llslam and Contemporary Society 119821.
s. 191 -212: ayr ı ca bk. Gulzar Ha idar. lll /
7, s. 59-611
Lamya ei-FarOki'nin islam'da kadının
yeri konusunda da dikkat çekici fikirleri
vardır. Ona göre Kur'an insan olma. mükellef kılınma ve hukuki şahsiyet taşıma
bakımından erkek ve kadını tam anlamıyla eşit saymaktadır. Ayrıntılarda eşit

sizlik gibi görülebilecek hususlar. esasen erkek ve kad ının fonksiyonel farklı
lıklarıyla ilgili olduğu gibi başka düzenlemelerle dengelenmiştir. Kur'an 'da çizilen toplum modeli her iki cinsi de göz
önüne alan bir yapıdadır. Modern feminizmin veya bu yöndeki modern yaklaş ımların kadın- erkek eşitliği anlayışı toplumun tek cinsten oluştuğu kabulüne
dayanır. Halbuki sosyal ve hukuki yapı
nın her iki cinse has fonksiyonları yok
sayan böyle bir kabule dayanması tabii
olmayan uygulamalari da beraberinde
getirecektir. Ancak iki cinsi esas alan
toplum birinin diğerine despotik hakimiyet kurduğu bir model öngörmez.
Kur'an·a göre karşı cinsler şer'i kurallar
çerçevesinde birbirinin " libası" . "sükunet kaynağı" ve "velisi"dir. Erkeklerin
kadınlar üzerine "kawamQn" olduğu
nu belirten ayette (en-Nisa 4 / 341 geçen

"kawamQn " terimi hakimiyet anlamın
da değil "gözetme ve kollama" anlamın
dadır. Bu ayet ailenin erkeğine despotik bir yetki tanımayıp aile reisinin yüklenmesi gereken sorumluluğu vurgulamaktadır (Mece l/etü 'l ·Müslim i'l·mu'astr,
ll-l / 4J. S. 83-961
Lamya el- FarQki'nin yukarıda adı geçen doktora tezi ve çok sayıda makalesi dışında iki önemli müstakil eseri daha vardır: An Annotated Glossary of
Arabic Musical Terms (Westport 19811.
Aesthetic Experience and the lslamic
Arts l lslamabad 1405 / 19851
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