
iBNÜ'I-FARADT 

biyat ve tarih okudu. 382'de (993) hacca 
gitti. Mekke'de bulunduğu sürede Ebfı 
Ya'küb ibnü'd-Dahill ve Ebü'I-Hasan İbn 
Cehdam ile diğer bazı alimierin dersleri
ne katıldı ve onlardan rivayet için icazet 
aldı. Hacdan dönerken bir müddet Mısır'
da ve Kayrevan'da kalıp ilim adamlarının 
yanında bilgilerini genişletti. Endülüs'e 
dönüşünden sonra ders akutmaya baş
ladı: aralarında kendisi gibi edip, şair ve 
alim olan oğlu Ebfı Bekir Mus'ab ile İbn 
Abdülber en-Nemeri, İbn Hayyan, Ebü'I
Asbağ ei-Ahfeş, İbn Battal ei-Kurtubi ve 
İbn Hazm'ın da yer aldığı birçok öğrenci 
yetiŞtirdi. Mervaniler'den Mehdi~ Billah 

. ei-Ümevi döneminde ( ı 009- ı o ı o) Belen
siye (Valencia), onun öldürülmesinden son
ra da İstice (Ecüa) kadılığına tayin edildi. 
Ancak Kurtuba'da bulunduğu bir sırada 
6 Şewal403 (20 Nisan 1 013) günü Serbe
ri isyancıları tarafından evinde öldürüldü. 
Harabe haline getirilen evinde çok zengin 
bir kütüphanesi vardı. Yaşadığı dönemde 
rivayet bilgisinin genişliği, hadis ezberle
medeki şöhreti ve rica! tenkidi konusun
daki birikimiyle büyük ün yapan İbnü'I-Fa
radi, Endülüs'ün alimleri ve devlet adam
ları hakkında biyografi yazan ilk kişidir. 
Eserleri aynı zamanda ülkenin siyasi ta
rihi hakkında önemli bilgiler içerir. ilmi 
kişiliğinin yanında edebi yönüyle de tanı
nır: şiir yazdığı ve bir divanının olduğu ri
vayet edilmektedir. 

Eserleri. 1. Tari{)u 1ılema'i'l-Endelüs 
(Taril;u'l-'ulema' ue'r-ruvat li'l-'ilm bi'l-En
delüs, Riyatü 'l-üns [Kitabü 'l-MevşQl] {f ta
rfiji 'ulema'i 'l-Endelüs, Kitabü Taril;i'l-En
delüs ve ricaliha) . İbnü'l-Faradi, başlan
gıçta bütün İslam şehirlerindeki ulema 
hakkında geniş bir eser meydana getir
meyi arzulamışsa da bu amacına ulaşa
mamış ve yalnız Endülüs alimleriyle ye
tinmiştir. On bölümden oluşan kitabın ba
şında, ilk Endülüs Emevi emiri 1. Abdur
rahman'dan Halife ll. Hişam'ın tahta çı
kışına kadar (756-976) süren Endülüs'ün 
siyasi tarihi kısa bir şekilde aniatıldıktan 
sonra alimierin biyografilerine geçilmek
t~dir. Ebfı Ali el-Gassani, eserdeki edebi
yatla ilgilenen hadis hatızlarının biyogra
filerini seçerek bir cüz oluşturmuş, mü
ellifin öğrencilerinden Muhammed b; Ah
med de esere bir zeyil yazmıştır. Humey
di'nin (ö. 488/1095) Cezvetü'l-mu]ftebis'i 
de eserin ilk zeyillerindendir. Ancak asıl 
meşhur olan zeyli daha sonra İbn Beşkü
val'in kaleme aldığıKitabü'ş-Şıla'dır ve 
buna İbnü'l,Ebbar et-Tekmile li-Kitabi'ş
Şıla, İbnü'z-Zübeyr es-Sekafl de Şılatü'ş
Şıla adıyla birer zeyil yazmışlardır. İbn 
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Abdülmelik ise hem İbnü'l-Faradi'ye hem 
İbn Beşküval'e, ikisine birden bir zeyil ve 
tekmile kaleme almıştır. Taril)u 'ule
ma 'i'l-Endelüs Francisco Coderay Zaidin 
(1-11, Madrid 1891-1892), izzet el-Attar 
Hüseyni (Kahire 1373/1954), İbrahim ei
Ebyari (Kahire-Beyrut ı 983-1984) ve Rfı
hiyye Abdurrahman es-Süyfıfl (Beyrut 
ı4ı 7/ı 997) tarafından neşredilmiştir. z. 
Kitdbü'l-El]fdb. Muhaddislerin isimleriy
le lakaplarının karıştırılması sonucunda 
ortaya çıkan yanlışlıkları d üzeltmek ama
cıyla yazılan ilk eserlerden biridir. Kitabın 
Müntel)abü Kitabi'l-El]fab adlı muhta
sarı Muhammed Zeynühüm Muhammed 
Az b ( Beyrut ı 4 ı 2/ ı 992) ve Ahmed el-Ye
zidi tarafından yayımlanmıştır (Ebü 'i-Ve
lid ibnü 'l-Faraçli el-/furtubi içinde, II, 185-
326). Bu kitabın , müellifin el-Mü'telif 
ve'l-mul)telif li'l-J:ıadiş adlı eserinin bir 
bölümünü teşkil ettiği veya el-Müştebeh 
(el-Müteşabih) ii esma'i ruvati'l-f:ıadiş 
ve künahim ve ensabihim adlı eseriyle 
aynı olduğu da ileri sürütınektedir ( a.g. e., 
II, ı85-ı86). 

İbnü'I-Faradi'nin kaynaklarda adı geçen 
Al)baru (Taba~atü) şu'ara'i'l-Endelüs, 
el-Mü'telif ve'l-mul)telif fi'l-f:ıadiş, el- · 
Müştebeh (el-Müteşabih) ii esma'i ru
vati'l-f:ıadiş ve künahim ve ensabihim, 
Risale fi'l-tı]fh, Kitabü'l-Mü'ellet ti'n
naf:ıviyyin, Riya:iü'n-nüfılsi'n-na]fıy

ye ii 'ulema' ve meşayil)i İfri]fıyye adlı 
eserleriyle bir divanı ve birkaç risalesi da
ha vardır (a.g.e.,l, 377-397; DMBi, ıv, 398). 
BİBLİYOGRAFYA : 

İbnü'I-Faradi. Tarf/;u 'ulema'i'I-Endelüs (nşr. 
ibrahim el-Ebyari). Kahire 1410/1989, neşrede
nin girişi, 1, 5-21; a.mlf., Kitabü'I-EI~ab (nşr. 

Ahmed el-Yezidi, Ebü '1-Velfd İbnü 'I-F araçif ei
Kurtubf içinde), Muhammediye 1415/1995,1, 
377-397; ll, 185-326; İbn Hazm, Cemhere, s. 
220; Humeydi, Ce?vetü 'l-mu~tebis, Kahire 

1960, s.· 254-256; Feth b. Hakan ei-Kaysi, Mat
ma/:ıu'l-en{üs ve mesra/:ıu't-te'ennüs fi müla/:ıi 
ehli'I-Endelüs(nşr. M. Ali Şevab ike), Beyrut 
1403/1983, s. 284-286; İbn Beşküval, eş-Şıla 
(nşr. ibrahim ei-Ebya ri), Kahire 1410/1989, ı, 
391-395; İbn Hayr, Fehrese, s. 218; Dabbi, Bug
yetü '1-mültemis, s. 334-336; İbn Hallikan. Vefe
yat, III, 105-106; Zehebi. A'lamü'n-nübela', 
XVII, 177-180; a.mlf., Te?kiretü'l-/:ıuf{a;:, III , 
1076-1 079; İbn Ferhün, ed-Dfbacü'l-mÜ?heb, I, 
143; Süyüti. Taba~atü'l-/:ıuf{a;:(Ömer), s. 418-
419; Makkari, Ne{/:ıu 't-tfb, ll, 129-131 ; İbnü'I
İmact, Şe?erat, III, 168; Serkis, Mu'cem, I, 204; 
Brockelmann. GAL, I, 412; Suppl., ı, 577-578; : 
Hediyyetü'l-'ari{in, V, 449; lza/:ıu'l-meknun, ı, 
603; Zirikli, ei-A'lam, ıv, 265; Elbani, Matıtutat, 
s. 90; Chejne. Muslim Spain, s. 280-281; M. 
Ben Cheneb- [A. Huici Miranda]. "Ibn ai-Faraçli", 
Ef2(ing.), III, 762;SadıkSeccad1, "İbn Faraçli", 
DMBİ, IV, 397-398. fA! 
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İBNÜ'l-FARIZ 
(Jo) l.ill 0-11) 

Ebu Hafs (Ebü'l-Kasım) 
Şerefüddin Ömer b. Ali b. Mürşid 

es-Sa'di el-Hamevi el-Mısri 
(ö. 632/1235) 

Sultanü'l-aşıkin olarak tanınan 
mutasawıf- şair. 

_j 

Kahire'de dünyaya geldi. Doğum tarihi
ni, divanını derleyen kızından torun u Şeyh 
Ali 4 Zilkade 577 (11 Mart 1182). çağdaşı 
İbn Hallikan 4 Zilkade576 (22 Mart 1181) 
olarak gösterir. Babası , mahkemede ka
dınların eşlerinden almaları gereken mi
ras ve nafakayı tesbit işiyle uğraştığın
dan "Farız" diye bilindiği için İbnü'l-Farız 
olarak meşhur olmuştur. Hz. Peygam
ber'in sütannesi Halime'nin kabilesine 
mensubiyetinden dolayı Sa'di, aslen Ha
malı olduğu için Hamevi, Kahire'de doğ
duğu için Mısri nisbeteriyle anılır. Babası 

Ali b. Mürşid, evinin bir depremde harap 
olması üzerine memleketi Hama'dan göç 
edip Kahire'ye yerleşti ve Eyyfıbi Hüküm
dan el-Melikü'l-Aziz tarafından naiblik gö
revine tayin edildi. Zahid bir kişi olan Ali 
b. Mürşid , kendisine teklif edilen kadılku
datlık görevini kabul etmeyip Ezher Ca
mii'nde inzivaya çekilerek ibadetle meş
gul olmuş. ayrıca pek çok kişinin katıldığı 
sohbet toplantıları yapmıştır. İbnü'l-Fa
rız ilk bilgileri babasından aldı. Ebfı Mu
hammed İbn Asakir'den hadis okudu: 
Şafii fıkhı . dil ve edebiyat dersleri gördü. 
Münziri'nin kendisinden hadis rivayet et
miş olması onun bu dalda oldukça ileri bir 
seviyeye ulaştığını göstermektedir. 

İbnü'l-Farız genç yaşta tasawufa yö
neldi, babasından izin alarak Müsta'za
fln vadisindeki Mukattam dağında harap 
halde bulunan bir mescidde kendini iba
det ve tefekküre verdi.. Bu arada babası
nın sohbetlerine ve mahkemedeki otu
rumiarına da devam etti. Çileli bir hayatı 
tercih etmesine rağmen tasawufta iste
diği noktaya gelernediğini düşünen İb
nü'l-Farız, bir gün medreseye giderken 
Şeyh Bakkal diye tanınan bir kişinin ab
dest alırken adabına uymadığını görerek 
onu uyardı. Aslında bir veli olan ve meta
. m et için abdest adabına uymayan Şeyh 
Bakkal ona fetih ve feyzin kendisine Mı
sır'da değil Mekke'de geleceğini, hemen 
oraya gitmesi gerektiğini söyledi. İbnü'l
Farız bunun üzerine Mekke'ye gitti. Mek
ke çevresindeki dağlarda ve çöllerde çile 
çıkarmaya başladı. Muhtemelen 613-628 
(1216-1231) yılları arasında geçen bu çe
tin dönem onun ruhi hayatı üzerinde de-



rin etkiler bıraktı. Mekke'de iken 628'de 
'Avarifü·'l-ma'arif müellifi Sühreverdi 
ilegörüştü. Bir gün iç dünyasında, "He
men Mısır'a dön ve cenaze namazımda 
hazır ol" diyen bir ses işitince Hicaz'dan 
ayrılarak-Kahire'ye döndü. Bu sırada ölüm 
döşeğinde olan Şeyh Bakkal'ı ziyaret etti 
ve ardından cenaze namazında bulundu. 
Son yıllarını Kahire 'de Ezher Camii'nde 
vaaz ve sohbetle geçiren İbnü ' J - Farız 2 
Cemaziyelewel632'de (23 Ocak 1235) ve
fat etti. Mukattam dağının eteğindeki 
Karafe'de Arız diye bilinen mescidin ya
nında toprağa verildi. Ölüm yıl dönümün
de ve cuma günleri kabri ziyaret edilip şi
irlerinin ilahi şeklinde okunınası gelenek 
olmuştur (Münzirl, lll, 384; İbn Hallikan, 
lll, 454; Şeyh Ali, ı . 3-14). 

Mısır Eyyubi hükümdarları Selahaddin, 
ei-Melikü'I-Aziz, ei-Melikü'I-Adil ve ei-Me
likü'I-Kamil dönemlerinde yaşayan İbnü'I
Farız bunlardan saygı görmüştür. Kay
naklarda onun ziyaretlerden hoşlanma
dığı, ei-Melikü'I-Kamil'in gönderdiği 1 ooo 
altını almadığı, hükümdarın maiyetiyle 
birlikte kendisini ziyarete gelmekte oldu
ğunu haber alınca caminin öbür kapısın
dan çıkıp İskenderiye'ye gittiği, burada 
bir süre kaldıktan sonra Kahire'ye döndü
ğü, hükümdarın kendisine bir türbe yap- . 
tırması teklifini de kabul etmediği bildi
rilmektedir. 

İbnü'I-Farız hakkındaki bilgiler kızından 
tarunu ve divanının derleyicisi Şeyh Ali'
nin , dayısı Şeyh Kemaleddin Muham
med'e dayanarak anlattıklarıyla İbnü ' I 
Farız'ın çağdaşları olan İbn Hallikan ve 
Münziri'nin yazdıklarına dayanır. Şeyh Ke
maleddin Muhammed babasının nazik, 
hoşsohbet, ifadesi düzgün ve eli açık bir 
kişi olduğunu, sohbet meclislerine gelen
lerin kendisini derin bir saygıyla dinledik
lerini, pek çok kerametinin görüldüğünü , 

semaa çok önem verdiğini söyler (Şeyh 
Ali, ı . 4, 5; ibnü'l-imad. V, ı50) Yine Şeyh 
Kemaleddin'in anlattıklarına göre İbnü'I
Farız son derece hassas ruhi u idi. Her gü
zel şeyin arkasında ilahi güzelliği görür 
ve bu güzellikler onu derinden etkilerdi. 
Özellikle duyduğu seslerin, nağmelerin 
ve şiirlerin tesirinde kalır, Nil nehri kena
rında çamaşır yıkayanların okuduğu bir 
beyitten, bir cenazede söylenen ağıttan, 
bekçilerin çaldıkları çanlardan bile etki
lenir ve eaşardı (Şeyh Ali, ı, 13, 14; ibnü' l
imad, V. ı52) . Nil nehrinin taştığı mevsim
de akşamları Ravza'daki Müşteha Camii'
ne giderek nehrin coşkun sularını hayran
lıkla seyreder, kendisi de akışın ahengine 
kapılıp vecde gelirdi. Nağmeler kendisini 
coşturur. nara attırır ve raksettirirdi. İbn 

Hacer, onun Yukarı Mısır'daki Behnesa'
da bulunan evinde def ve şebbabe çalan 
cariyeleri olduğunu, zaman zaman oraya 
gidip ezgilerini dinlediğini, raksederek 
kendinden geçtiğini söyler (Lisanü 'l-Mi
zan, IV, 319) . Oğlu Kemaleddin bir defa
sında babasının kalkıp raksettiğini. bu sı
rada çok büyük vecd halleri gösterdiğini, 
sonra kendinden geçip yere düştüğünü, 
kendine gelince de duyduğu bir beyitten 
etkilendiği için bu hali yaşadığını söyledi
ğini kaydeder (Şeyh Ali, ı. ı O) . İbnü'I-Fa
rız. gerek Mısır'daki Mukattam dağında 
gerekse Mekke civarındaki vadilerde 
münzevi bir hayat yaşamış. riyazetyap
mış . defalarca erbaine girmiş . adeta dağ

larla, vadilerle, buralardaki bitki ve hay
vanlarla dostluk kurmuş. bunl arı hayatı

nın bir parçası haline getirmiş. şiirleriyle 

özdeşleştirmiştir_ Şeyh Ali. İbnü' J - Farız'ın 
zaman zaman kendinden geçip hayret ve 
dehşet içinde gözlerini belli bir noktaya 
diktiğini. söylenenleri duymadığını. ya
nındakileri görmediğini. yiyip içmediğ ini. 
uyumadığını. bu halin bazan on gün, hat
ta daha uzun süre devam ettiğini anlatır 
ve asıl adı "Nazmü's-süluk" olan "et-Ta- . 
iyyetü'l-kübra" kasidesini bu hal geçince 
söylemeye başladığını. bir defada otuz, 
kırk veya elli beyti irticalen okuduğunu, 
eserin böyle tamamlandığını bildirir 
(a.g.e., ı, ı 2) . 

İbnü'I-Farız şiirlerinde tasawufi ve ila
hi aşkı dile getirmiştir. İbnü'I-Arabi'nin 
"Nazmü's-süluk"e ilgi duyduğu ve onu 
şerhetmek istediği, bunun için izin talep 
edince İbnü'I-Farız'ın. "Buna gerek yok, 
senin el-Fütu]J.atü'l-Mekkiyye'n onun 
şerhidir" dediği rivayet edilirse de (Mak
ka ri, ll, 166) bu r ivayet asılsızdır_ Genellik
le İbnü'I-Farız'ın İbnü'I-Arabi gibi vahdet-i 
vücuda inandığı kabul edilmiş ve şiirleri 
vahdet-i vücud esas alınarak açıklanmış
tır : ancak İbnü'I-Farız vahdet-i vücuda ya
bancıdır. Şiirleri , Bayezid-i Bistami'nin 
sözleri ve Attar'ın şiirleri gibi ilahi aşkı 

yansıtır. Mutlak cemali n etkisiyle kendin
den geçen şair her şeyi sevgilisi olarak gö
rür. Bazan fena halinde ikiliği kaldırarak 
varlığın O'ndan ibaret olduğunu söyler. 
bazan da ittihaddan söz eder. Ancak bü
tün bunlar kozmaJojik bir varlık anlayışını 
ifade etmeyip manevi halin etkisiyle söy
lenmiş sözlerdir: bu hal içinde sevenle se
vilenin, temaşa edenle edilenin geçici ola
rak bir sayılmasıdır. Şathiyeleri ve iddia
lı sözleri de bu halin eseridir. İbnü'J-Fa
rız'da ve üstadı Şeyh Bakkal'da melamet 
neşvesi de vardır. Şeyh Bakkal'ın kınan

mak için abdest alırken yıkanan organ
ların sırasını değiştirmesi, İbnü'J-Farız' ın 
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sufilerin kıyafetini kullanmaması , güzel 
elbiseler giymesi, Sühreverdi'nin Mekke'
de oğullarına hırka giydirmek istemesi 
üzerine, "Bu bizim yolumuzda yoktur" di
yerek önce karşı çıkıp sonra ısrar üzerine 
buna ses çıkarmaması, şöhretten kaç
ması , sultanla görüşmek istememesi, 
kendisine türbe yapılması teklifini geri 
çevirmesi onun melamet eğilimli bir sufi 
olduğunu gösterir. 

İbnü' I-Farız'ın divanının , en eskisi Kon
ya Yusuf Ağa Kütüphanesi'nde bulunan 
(m 7838) ilk üç nüshasında mevaliyya. du
beyt denilen bazı dörtlüklerle lugazların 
yanında "Taiyye" ve "Hamriyye" kasidele
rin in de dahil olduğu on beş kaside mev
cuttur. Daha sonra tarunu Şeyh Ali tara
fından derlenen nüshada ise yirmi dört 
kaside . bulunmaktadır. İlk olarak Ukayl 
ez-Zuveytini'nin neşrettiği divan (Hal ep 
124 7) Louis Sabuncu (Beyrut 1868), Emin 
ei-Hurl ( Cila'ü ' l -gamıt ad lı şerhiyle birlik
te. Beyrut 1886). Abdurrahman Muham
med (Kahire 1934). Arthur Arberry(ingi
lizce transkripsiyon, London 1952). Kerem 
ei-Bustanl ( Beyrut 195 7). Abdülmecid Ta
cl FarCıki (Arapça met in, İngilizce trans
kripsiyon, London 1961). Abdülhalik Mah
mud (Kahire 1984, 1995). İbrahim es-Sa
merral (Ürdün 1985) ve Mehdi Muham
med Nasırüddin (Beyrut 1990) tarafından 
da yayımlanmıştır_ Divandaki en önemli 
şiir daha çok "ei-Kasidetü't-taiyye" veya 
"et-Taiyyetü'l-kübra" olarak bilinen kasi
dedir. İbnü'I-Farız bu kasideye önce "En
fesü'l-cenan ve nefaisü'l-cinan", ardından 
"Levaihu'l-cenan ve revaihu'l-cinan" adını 
vermiş, daha sonra rüyada gördüğü Hz. 
Peygamber'in işareti üzere "Nazmü's-sü
luk" diye isimlendirmiştir (Şeyh Ali, 1, 8) 
750 beyitten fazla olan bu kaside şairin 
bir tür manevi yolculuğunun ve ruhi 
miraemın tasviridir. "Nazmü's-süiGk"ün 
önemli şerhleri şunlardır: DavGd-i Kay
seri. Şer]J.u'l-Kaşideti't-ta'iyye (eserin 
mukaddimesi "Risale fi 'ilmi 't-taşavvuf'' 

adıy l a uzunca bir makale halinde yayım
lanmıştır, nşr. Mehmet Bayraktar, AÜIFD, 
XXX ! 1981 ı. s. 171-2 15) ; Abdürrezzak ei
Kaşanl. Keştü Vücuhi'l-gur ii şer]J.i Na?
mi 'd -d ür (Şer /:ı u Divani İbn i' l-Farıt' ın ke
narında, Kah i re 13 1 O, 1329); Saldüddin 
ei-Ferganl. Meşari]fu'd-derari (Tahran 
1398/1978; Ferganl Farsça yazdığı bu ese
rini daha sonra Müntehe'l-medarik adıyla 
Arapça'ya çev i rmiştir, istanbul 1293). İb
nü'l-Farız'ın ikinci önemli şiiri "ei-Kaslde
tü'l-hamriyye" olarak da bilinen "ei-Kasl
detü'l-mimiyye"dir. Bu kısa kasidesinde 
şair ilahi aşkı bade tarzında tasvir eder. 
"ei-Kasidetü'l-hamriyye"nin önemli şerh-
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leri de şöyle sıralanabilir: DavQd-i Kayse
ri, Şer]J.u '1-Kaşideti'l-mimiyye (Süley
maniye Ktp., Fatih, nr. 3964; Ayasofya, nr. 
4075); Seyyid Ali Hemedani, Meşaribü'l
e~va]f (Tahran ı 353 hş.); Abdurrahman-ı 

Cami, Levami'u envari'l-keşf ve'ş-şü

hild 'ala ]fulilbi erbc1bi'~-~ev]f ve'l-cild 
(Tahran ı 360). Her iki kaside çeşitli dillere 
çevrilmiş ve üzerlerine birçok şerh yazıl~ 
mıştır. İbnü'I-Farız'ın divanı bütün olarak 
da şerhedilmiştir: Bedreddin ei-BQrini, 
el-Ba]J.rü'l-fa'iz ii şer]J.i Divani İbni'l
Fanz (Mars il ya ı 853; Kah i re ı 279, ı 306, 
ı 3 ı O; Bul ak ı 289); Abdülgani b. İsmail en
Nablusi, Keşfü's-sırn'l-gamız min şer
]J.i divani İbni'l-Fanz (Kahire ı 972) . Bu 
iki şerh Rüşeyd b. Galib tarafından baş 
tarafına Şeyh Ali 'nin metni Dibacetü'd
Divan adıyla eklenerek yayımlanmıştır 
(Kahire ı289) . Emin ei-HQri'nin Cila'ü'l
gamız n şer]J.i Divani'l-Farız başlık

lı şerh i de neşredilmiştir (Beyrut ı 888, 
ı895, ı904, ı9ıoı. İ bnü'I-Farız'ın bazı şi
irleri Türkçe'ye çevrilip açıklanmıştır. is
mail RusQhi Ankaravi "Taiyye" ve "Ham
riyye" kasidelerini şerhetmiştir (DİA, Ili, 
2 ı 2). Sursalı Mehmed Tahir, Abdürrahim 
Karahisari'nin "Raiyye"yi tercüme ettiği
ni kaydeder (Osmanlı Müellifleri, l, ı44) . 

Mehmed Nazım da "Yaiyye". "Mimiyye" 
ve "Raiyye" kasidelerini Türkçe'ye çevirip 

açıklamıştır (İstanbul ı 330). Tarab- engiz 
(İstanbul, ts .) adlı tercümenin müterci
mi ise belli değildir. 

Şarkiyatçılar İbnü'I-Farız'ın şiirlerine 
büyük ilgi göstermişlerdir. Başta "Taiy
ye" ve "Mimiyye" kasideleri olmak üzere 
bazı şiirlerini veya şiirlerinden bazı par
çaları Fabricuius, William Jones, Georg 
August Wallin Latince'ye; Silvestre de 
Sacy, Orangeret de Lagrange, F. de Mar
tino, Emile Dermenghem Fransızca'ya; 
Vallerga Pietro, lgnazio di Matteo, Carlo 
Alfansa Nailina italyanca'ya; Reynold Al- . 
leyne Nicholson, Arthur Arberry İngiliz
ce'ye; Hammer Almanca'ya; Carlos Varono 
Narvi6n ispanyolca'ya çevirmiştir. Ayrıca 
lgnazio di Matteo, Louis Gardet, lssa J. 
Boullato, J. Emi! Hamerin ve Giuseppe 
Scattolin İbnü'I-Farız hakkında çalışma
lar yapmışlardır (bk. bibl.). 

İbnü'I-Farız' ın şiirleri Arap edebiyatın
da tasawufi şiirin en güzel örneklerinden
dir. İbn EbQ Hacele, fikri bakımdan İb
nü'I-Farız'a muhalif olduğu halde şiirle
rini takdir etmiş, onu şairterin bayraktan 
olarak. nitelemiştir. Şiirlerinde genellikle 
ilahi aşkı beşeri aşk şeklinde ifade eden, 
mecazlara, kinayetere ve genel olarak 
edebi sanatlara geniş yer veren, "Ham
riyye" kasidesinde şarabı ilahi aşkın sim-

lbnü'I·Farız'ın "ei·Kasidetü'l·hamrivve·sinin Davüd-i Kayseri taraFından yapılan şerhinin ilk iki sayFası (Süleymaniye Ktp., 

Ayasofya, nr. 4075) 
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gesi olarak tasvir eden İbnü'I-Farız Arap 
şiirinde sembolizmin önemli bir temsilci
sidir. Onun coşkulu olduğu kadar hikemi 
olan şiirleri Mısır başta olmak üzere bir
çok Arap ülkesinde ilahi şeklinde okun
muştur. 

İbnü'I~Farız'ın - ilahi aşkı üstün bir sanat 
gücüyle ifade eden şiirler i zahir uleması
nı rahatsız etmiş, ancak bu durum onun 
saygı görmesine engel olmamış, ölümün
den sonra da saygıyla anılmıştır. Sultan 
Kalavun zamanında vezir olan Kadılkudat 
İbn Bintü'I-Eaz, İbnü'I-Farız'ı huiQie inan
makta suçlamış, müridierine "Taiyye" ka
sidesini okumalarını tavsiye eden Şern
seddin ei-Ayegi'yi kınamış, fakat daha 
sonra eleştirilerinden vazgeçmişti. İbnü'I
Farız'a en ağır tenkitler İbn Teymiyye tara
fından yöneltilmiştir. Onun düşünceleri
nin ve tasawufi yaşayışının İslam'la ilgisi 
olmadığını belirten İbn Teymiyye'ye göre 
ittihad akidesinin canlı bir ifadesi olan 
"Nazmü's-süiQk", "domuz etinden daha 
pistir" (Mecmü'u fetfivfi, IV, 73) . İbn Hal
dOn. İbnü'I-Farız'ın kasidelerini yok edil
mesi gereken zararlı eserler arasında zik
reder ( Şifa'ü 's-sfi'il, s. ı ı O). İbn Hacer ei
Askalani de onun şiirlerinde ittihad aki
desini işlediğini, bunun büyük bir musi
bet olduğunu, örtülü ifadeterin altında 
felsefenin ve kötülüğün yattığını söyler 
( Lisfinü '1-Mfzfin, IV, 3 ı 7) . Zehebi ise İb
nü'I- Farız'ın insanın hoşuna giden etkile
yici şiirlerini zehirli şerbete benzetir (A'la
mü'n-nübela', xxıı, 368) . Kendisine İb 
nü'I-Farız'ın şiirleri okunduğu zaman Bul
kini de "bunlar küfür" demekle yetinmiş
tir. İbnü'I-Farız'a en ağır suçlamaları Bur
haneddin ei-Bikai el-Mu'anz ii tekiiri 
İbni'l-Farız adlı eserinde - yapmıştır. Bi
kai burada kırk alimin onun kafir, mülhid 
ve zındık olduğuna dair fetvalarını nakle
der. Salih b. Mehdi de İbnü'I-Farız'ı dine 
saygısız bir ibahiyyeci olarak gösterir (el- · 
'Alemü'ş-şfimif), s. 378) . . 

Bununla birlikte İbnu'I- Farız'ın taraf
tarları ve savunucuları muhaliflerinden 
çoktur. EyyQbi sultanları, devlet adamla
rı, alimler ve halk kendisine saygı göster
miştir. Zekeriyya ei-Ensari, İbnü'I-Farız'a 
yöneltilen suçlamaların haksız olduğunu 
bir fetva ile bildirmiş, İbn Hacer el-Heyse
mi de onu savunmuştur. SüyQti ise onun 
için Kam]J.u'l-mu'anz ii nuşreti İbni'l
Fanz adıyla bir eser yazmıştır. Mutasav
vıflarla edebiyatçılar da kendisini yücelt
mişlerdir. Osmanlılar Mısır'ı ele geçirince 
Kur'an akutmaya başladıkları yedi mer
kezden biri İbnü'I-Farız'ın mescidiydi. İb
nü'I-Farız'ın şiirleri bugün de önemini ko
rumaktadır. 
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iBNÜ' I-FASTH 

İBNÜ'I-FASIH 
(~! i.J! l) 

1 Eserleri. 1. MüstaJ:ısenü'Harô.,i]f ii 

L 

Ebu Talib Fahrüddln Ahmed b. All 
b. Ahmed el-Hemedimi el-Küfl 

(ö. 755/1354) 

Hanefi fakihi. 
_j 

680 (1281) yılında Kufe'de doğdu. Afı

füddin ibnü'd-Devalibi (ibnü'I-Harrat). Miz
zi. Muhyiddin ibnü's-Sabbağ . Hüsamed
din es-Siğnaki ve imadüddin ibnü't-Tab
bal'den ders aldı. Özellikle fıkıh. kır aat. 
Arap dili ve edebiyatı alanlarında yetişti. 
Bağdat'ta Meşhed-i Ebu Hanife 'de ve 
Müstansıriyye Med resesi'nde ders verdi, 

Irak'ta adını duyurdu. 741'de (1340) Dı
maşk'a gitti ; Hatuniyye, Kassain ve Rey-

. haniyye medreselerinde müderrislik yap
tı. Dımaşk naibi Tanboğa'dan saygı gör
dü. Ebü'l-Mehazin el-Hüseyni 750 (1350) 

yılında birlikte hacca gittiklerini kayde
der. Ebu Hayy~n el-Endelüsi Dımaşk'a 

geldiğinde onu öven bir kaside yazdı. Ta
lebeleri arasında Hanefi fakihi ibn Vehban 
ve kendisinin üvey oğlu Eminüddin ibnü'l

Ademi bulunmaktadır. Hüseyni, Zehebi 
ve ibn Receb de ondan hadis dinlemişler
dir. ibnü'l-Fasih 26 Şaban 7SS'te (15 Ey

lül 1354) Dımaşk'ta vefat etti. 

na?mi Kenzi'd-deM>ilf (N<1?-mü '1-Kenz) . 
Ebü'l-Berekat en-Nesefi'nin Hanefi fıkhı

na dair eserinin manzum hale getirilmiş 

şekli olup çeşitli yazmaları mevcuttur (Sü

leymaniye Ktp., Laleli , nr. 1158; iü Ktp., 

AY, nr. 3410; Adana il Halk Ktp., nr. 514) . 

Eser. Nureddin ibn Ganim el-Makdisi ta
rafından Evc;iaJ:ıu 'r-remz <alô. Na?mi'l
Kenz adıyla şerhedilmiş olup bunun da 

muhtelif nüshaları günümüze ulaşmıştır 
. (Süleymaniye Ktp ., Fatih, nr. 1746, Heki
moğlu Ali Paşa. nr. 357; Köprülü Ktp., Fa
zı! Ahmed Paşa. nr. 598-601 , 602-605). 2. 
Na?mü Menô.ri'l-envô.r. Müellif bu ese

rinde de Ebü'l-Berekat en-Nesefı' nin fı

kıh usulüne dair kitabını nazma çekmiştir 
(Süleymaniye Ktp., Çorlu lu Ali Paşa, nr. 
163; ayrıca b k. DMBİ, IV, 398). 3. Na?mü :S
Sirô.ciyye. Siraceddin Muhammed b. Mu

hammed es-Secavendi'nin el-Ferô.,izü's
Sirô.ciyye adlı eserinin manzum şeklidir 
(ibn Hablb el-Halebl,lll. 183; ibn Tağrtber
dl, el-Menhelü'ş-şafi, ı. 394; Brockelmann, 
GAL, ıı. 94) 4. l:fallü'r-rumuz. Müellifin 

kıraat-i seb'aya dair kaleme aldığı man
zum bir eserdir (Süleymaniye Ktp., Laleli, 
nr. 64; Brockelmann, GAL Suppl., ll, 211 ). 
Kaynaklarda ayrıca Ebü'l-Kasım Nasırüd
din Muhammed b. Yusuf es-Semerkan-

lbnü'I-Fasih'in Naı:mü'I-Kenzadlı eserinin ilk iki sayfası (Süleymaniye Ktp., Laleli, nr. 1158) 

.. 
· ~'fYv.'~' •'• 1.><-1..,~....,.,,~-~~ ~ 

' ol...r_j(.IJI~.~..J.ı eo'• Jü~..:;..FIIJ.Jb.}o:-~ i 

• J.:....ıı..cr """If...-":' ••• ~·...,.!.f--1..·~· 
· ~.l; .~l.:ı..:;$\9f~ •• i»;;\J:J~ ...... .l)' 

t~\ 1 "'--"'\ey, i: -r-.:tl 011 J....:ı-;jiJ.J;"I.JJ'I.ıı 
~--: ~~~ '~\~:~)\"? • ~'f'.ı'-"/.s-:-'>-' ' 
"'\~· "~ u.wı ... .____,., L:bt. 
~ · ~l.ö.-.))U'.:>ı:.rtf1 "' 1 ~'- 4'.f"u6~ıf~_,ll • 

· ~~_j,~}\ı)>j .• ~··l~ı.Sif"ı(• 

· ~~~).ıj,..;.) •'• ~;."t::A:!~f· •. 
~~0:'.~' .'u::.J_,..._.I;tt;€"'-'' 
~~1_,..1.:...(.,, •• V~.oj...;JIIJ.J, .. " .. . .. 

· lı·"-2;1)1.1"~\'-:"'.f-:! •'ıli..:Aı~ı_,t~)l 

'~t'U.~~ ;', ..:;J.ıi~l~.\..o))IJ..ı• 

• .U.,.ıı~,..,.,.v-~ ,, ~ .... ~,Y;l,.:>J' '' 

l ı ~~ ·~"'(!" . \" -...;:;.~ .ı.;.l' rı:--·-_ __, .. ....ı. '· 

.0~\...:A,..~l,ı;.ı 1 / , o~l,);.ll -...ı.J..' ' 

• o~lj 1 o~ oj:.j /ı ~)r\·:;~U"~' 
·~ ....... ~~~'-""w.ı ,hl;LI~ruı.r> · 
·~~~ ~~.,.~~1@11~ 1~' 

·ı...~~GJ_,...ı~~;"' .~ \..~';J#'~ · 
·J,...)'rl ~ll~~~ '· j.:~ı~L;..;.;;..)~ · 
, ~"-..bl,~.ı.ı.JI_, ••~..af ~~~~~ 

·~ j ' ~~\' /1 fl'lw-J.r~~·:~:, . 
• ~,;·~,.v...;~ı:.>ı, /. J(~N..AJ'f'"ı:.ı'.ı • 

~ .ı..:a.ı~..J.Iı,S_?; l:;;ı: /o~l .ı.:o'j_;S\1; • . " .. " 

' \_)...1.1~~ .'ı i~~~J\ı.)r•-.Jli i 
·..r.--:t~~ }. ·j~.~~· 
·0~\,~~ı., l. ~~)\~\~).)~ · 
'-fA!'6~~~1jıJ~, ... ~ı::.;;l,r.-M~·· 

:..,,..,_r:B. 

43 


