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logunda yer alan, 1736'da Avusturya Dev
leti'ne karşı Banaluka'nın savunmasını an
latan Tevarih-i Banaluka Diyar-ı Bosna 
adlı , yazarı meçhul eserin ömer Efendi'
ye ait olması ihtimali üzerinde durulmak
tadır. 
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Arap dili ve edebiyatı, 
felsefe, tarih alanlarında eser yazan 

Beyrutlu alim. 
_j 

Gubdrü's-sinin adlı eserinde kaydetti
ğine göre 8 Mayıs 1904'te Beyrut'ta doğ
du (resmi kayıtlarda ı 906). Kültürlü bir 
aileye mensup olup ilk ve orta öğrenimini 
Beyrut'un çeşitli okullarında tamamladı 
( 1924). Ardından Beyrut Amerikan Üniver
sitesi'ne girdi; Arap dili ve edebiyatı ile ta
rih dalında öğrenim görerek 1928'de me
zun oldu. Bir yıl süreyle Filistin'in Nablus 
şehrindeki Medresetü'n-nedih'ta (lise) ta
rih, coğrafya ve tercüme öğretmeni olarak 
görev yaptıktan sonra Beyrut'a dönerek 
Cem'iyyetü'l-makasıdi'l-hayriyye ei-İslamiy
ye'nin okullarında öğretim görevini sür
dürdü. 193S'te gittiği Almanya'da Berlin, 
Leipzig, Erlangen üniversitelerinde, iki de
fa gittiği Paris'te de Sorbon Üniversitesi ile 
bazı enstitülerde dersleri takip etti. Erian
gen Üniversitesi'nde Josef Hell yönetimin-

60 

de "Hicretten ömer b. Hattab'ın Ölümü
ne Kadar Arap Şiirinde İslamiyet" başlıklı 
bir tez hazırlayarak 1937'de felsefe dok
toru unvanını aldı. Aynı yıl Beyrut'a dönen 
ömer Ferruh, Cem'iyyetü'l-makasıd'ın fa
kültelerinde öğretim üyeliği görevine tek
rar başladı. Bu sırada bazı arkadaşlarıyla 
birlikteel-Emali dergisini çıkardı. 1940'
ta Bağdat'taki Yüksek Öğretmen Okulu'n
da dersler ve konferanslar verdi. 1941 yı
lından itibaren, o zamana kadar vermiş ol
duğu ders ve konferanslarından "Dirasat 
~şlre fı'l-adab ve't-tarıtı ve'l-felsefe" adıy
la yirmi altı cüzden oluşan bir dizi meyda
na getirdi. 

1949'da Dımaşk ei-Mecmau'l-ilmiyyü'I
Arabl'ye muhabir üye seçilen Ömer Per
ruh bu kurumun dergisinde Arap dili ve 
edebiyatı ile tarih ve felsefeye dair yazıla
rını vefatma kadar sürdürdü. Bunlar ara
sında, Amerikan Ford Kurumu'nun fınans
manıyla Lübnan ve bazı Arap ülkeleri için 
hazırlanmış olan "Meşruu'I-Arabiyyeti'l-esa

siyye" adlı projeyi fasih Arapça'ya zarar ve
rip avam dilini öne çıkaracağı gerekçesiy
le eleştirdiği yazısı ile (XLVIll, 1973) ter
cüme tekniği ve problemlerine dair ma
kalesi (LJV, 1979) zikredilebilir. 1951 -1960 
yılları arasında Dımaşk Üniversitesi'nde mi
safir öğretim üyesi olarak Emevl, Endülüs 
ve Mağrib tarihi üzerine dersler ve konfe
ranslar. 1961'den itibaren vefatma kadar 
Beyrut Üniversitesi'nde Arap tarihi ve me
deniyetiy1e Araplar'da ilimler tarihi üzeri
ne konferanslar verdi. 1961'de Kahire Mec
mau'l-lugati'I-Arabiyye'ye asil üye seçildi. 
1970'1i yıllarda Beyrut ve Lübnan üniver
sitelerinde yüksek lisans ve doktora ders
leri verdi. Yurt içinde ve dışında çok sayı
da bilimsel kurumla hayır kurumlarına üye 
olduğu gibi bilimsel çalışmalarından do
layı gerek Lübnan'da gerekse Mısır. Suri
ye, Hindistan ve Pakistan gibi İslam ülke
lerinde kendisine çok sayıda ödül verildi. 
8 Kasım 1987'de Beyrut'ta vefat etti. 

İslam dini, Kur'an ve fasih Arapça ara
sında bir bütünlük gören ömer Perruh ha
yatını İslam mirasını ve fasih dili savun
maya adamış. bu konudaki görüşlerini <Ab
]fariyyetü '1-lugati'l-<Arabiyye adlı ese
rinde açıklamıştır. el-Mevsu<atü's-Suriy
ye'yi hazırlamak üzere seçilen ilim heye
ti içinde bulunan Ömer Ferruh, bu ansik
lopedide yer alacak ilim ve sanat adamla
rının eserlerini İslam uygarlığı çerçevesin
de vermiş oldukları gerekçesiyle ismin so
nuna "İslamiyye" kaydının eklenmesini tek
lif etmiş. ancak kabul görmeyince bu gö
revden çekilmiş. bu konudaki görüşlerini 
1966'da yazdığı Tari{J.u'l-tikri'l-<Ara bi ila 

eyyami İbn ljaldıln adlı eserinde orta
ya koymuş ve Arap uygarlığının İslamlli
ğini savunmuştur. Reformun ve yeniliğin 
İslam'da değil müslümanlarda yapılması 
gerektiğini söyleyen Ömer Ferruh, bunun
la ilgili görüşlerini et-Tecdid fi'l-müsli
min Id fi'l-İslam adlı eserinde belirtmiş
tir. 1'asawufun İslamüiğini kabul etmeyen 
yazar bunu dikkate alarak eserine "et-Ta
sawufü'I-İslaml" değil et-Taşavvuf fi'l
İslam adını vermiştir. Ömer Ferruh, İbn 
Rüşd'e uyarak felsefenin hıristiyanlarda 
dinin düşmanı, İslam'da ise dostu olduğu 
görüşünü benimsemiştir. Osmanlı devri
ni "imanı İslam, kültürü Arap" diye nite
Iemiş , bu dönemi kötüleyenleri Osmanlı 
Devleti'nin siyasi tarihiyle Arap ve Avrupa 
tarihlerinden habersiz olmakla suçlamış
tır. 1'arih ve sosyolojide İbn Haldun'un gö
rüşlerinden etkilenmiş, tarihe dair eserle
rinde olayların bilimsel analizini yapmıştır. 
Ömer Ferruh, Arap tarihinin yeniden göz
den geçirilip yazılması zaruretini dile ge
tirmiş. tarihin Şuubiyye vb. akımların gün
deme getirdiği isnat ve hatalardan arın
dırılmasını istemiş. bu konudaki düşünce
lerini Tecdidü't-tari{J. ii ta<lliihi ve ted
vinihi adlı eserinde toplamıştır. Misyo
nerlerle şarkiyatçıların çoğunun faaliyet
lerini Batı emperyalizminin ve siyonizmin 
İslam ülkelerine sızması için bir ön çalış
ma, onları da bunların hizmetinde çalışan 
kimseler olarak gören Ömer Perruh şarki
yatçıların eser ve faaliyetlerine karşı şid
detli bir mücadele başlatmış. Mustafa el
Halid! ile birlikte hazırladığı et-Tebşir ve'l
isti'mar fi'l-biladi'l-<Arabiyye adlı ese
rinde misyonerlerle şarkiyatçıların dile ge
tirdikleri emellerini eserlerinden kanıtlar 
getirerek ortaya koymuştur. Theodor Nöl
deke'nin Kur'an Tarihi adlı eseri için ka
leme aldığı eleştiri yazısında şarkiyatçıların 
çoğundan nefret ettiğini, ancak bir grup 
müslüman yazarın Kur'an'a onlardan daha 
fazla kötülük yaptığını söylemiştir. 

Ömer Ferruh, Luvls Şeyho ve Cirds Ken
'an gibi bazı yazarların çalışmalarını çü-
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rük temel üzerine kurulmuş bozuk eser
ler diye nitelemiştir. Görüşlerini hiçbir et
ki altında kalmadan yazabiirnek için gün
lük gazetelerde çıkan yazılarından ücret 
almadığını belirtir. Modern Arap şiiri akı
mını da eleştiren Ömer Ferruh bu akımın 
şiirle de modernlikle de ilgisinin bulunma
dığını ileri sürmüş; vezin, kafıye, dil ve ah
lak kayıtlarından sıyrılma, gerçek kurallar 
içinde şiir yazma aczini telafi etme, kura
la aykırılığı kural olarak benimseme psiko
lojisinin tezahürü olarak görmüş, bu konuy
la ilgili görüşlerini de Ha~e'ş-şi'ru'l-J:ıadi§ 
adlı eserinde ortaya koymuştur. Onun 
1924'ten itibaren yazdığı şiirleri güzel tas
virler ve ince gazellerle hikmet beyitleri ve 
kıtalarından oluşur. Bunların çoğu Gubil
rü's-sinin adlı eserinde çeşitli olaylarla bağ
lantılı biçimde serpiştirilmiş halde yer aldığı 
gibi Fecr ve şaia]f adlı divanında da toplan
mıştır. Divanda ayrıca ingilizce, Almanca ve 
Farsça'dan tercüme ettiği şiirlerle okul şiir
leri ve marşlar da yer almaktadır. Bunları 
ayrı bir divanda da toplamıştır. 

Eserleri. A) Arap Dili ve Edebiyatı: Ebu 
Nüvas dirilse ve'n-na~d (Beyrut 1932); 

EbU Nüvas ve mul;].tarat (Beyrut 1932-33); 

Ebu Nüvas: Şa'iru Harun er-Reşid ve 
MuJ:ıammed el-Emin (Beyrut 1933); Ebu 
Temmam (müveşşah türü şiirin köklerinin 
Ebu Temmam'da olduğunu ispat etmeyi 
amaçlayan bir çalışmadır; Beyrut 1935, 

1978); 'Ömer b. Ebi Rebfa (Beyrut 1941, 

1983); İbnü'r-Rumi (Beyrut 1942); lfeki
mü'l-Ma'arre Ebü'I-'AJQ' el-Ma'arri 
(Beyrut 1948, 1960; Farsça'ya tercüme edil
miştir); Şu'ara'ü'l-belQti'l-Ümevi (Beyrut 
1950); el-Minhac fi'l-edebi'l-'Arabi (Bey
rut 1960); el-Kavmiyyetü'l-fuşJ:ıQ (fasih 
dil, halk dili ve Latin alfabesinin benimsen
mesine dair ihtilaflarla Arap dilinin gelece
ğine yönelik görüşlerini kapsar; Beyrut 
1961 ); Tarf{ıu'l-edebi'l-'Arabi (1-Vl, Beyrut 
1965-1983); Fecr ve şafa~ (Beyrut 1981); 

'AMariyyetü'l-lugati'l-'Arabiyye (Beyrut 
1981); Ha~e'ş-şi'rü'l-J:ıadi§ (Beyrut 1983); 

Me'alimü '1-edebi'l-'Ara bi fi'l- 'aşri'l-J:ıa
di§ (1-V, Beyrut 1985-1986); eş-Şabbi şa

'irü'I-J:ıubbi ve'l-J:ıayat (4. bs., Beyrut 
1987); Farisü Beni lfamdan EbU Firils el
lfamdani (2. bs., Beyrut 1988). 

B) Felsefe: el-İsJQm kema yebdu fi'ş
şi'ri'l-'Ara bi (doktora çalışması dır; Leip
zig 1937); 'Ab~ariyyetü'l-'Arab fi'I-'ilm 
ve'l-felsefe (kendi biyografisiyle çok sayıda 
müslüman bilim ve fikir adamının biyogra
fisini ve görüşlerini içerir; Dımaşk 1944; 

Beyrut 1952, 1969; ingilizce çevirisi: The 
Arab Genius in Sciences and Philosophy, 
Washington 1954); İbn ljaldun ve Mu-

~addimetühu (Beyrut 1943); İbn Tufeyl 
ve KJşşatü lfay b. Ya~?iln (Beyrut 1946, 

1986); Tarf{ıu'I-tikri'l-'Arabi ila eyyami 
İbn ljaldun (Beyrut 1966, 1983; Rusça'ya 
çevrilmiştir); Mev~ıfü İbn ljaldun mi
ne'd-din (A'mfılü mihricfmi İbn fjaldün 
[Kahire 19621. s. 359-414); el-Fikrü'I-'Ara
bi ii minhilci'I-bakalorya el-Lübnaniyye 
(Beyrut 1966); el-Minhilcü'l-cedid fi'l-tel
sefeti'I-'Arabiyye (Beyrut 1983). Ömer 
Ferruh ayrıca Faraöı, ibn Sina, ibn Bacce, 
ibn Rüşd ve ihvan-ı Safa felsefelerine dair 
eserler kaleme almıştır. 

C) Tarih ve Biyografi: Ve§betü'l-Mag
rib ( Beyrut 1961); el-'Ara b ii J:ıaçlareti
him ve §eMt etihim ila a{J.iri'I-'aşri'I
ümevi (Beyrut 1968); Gubarü's-sinin 
(kendi biyografisine, şiirlerinden bir kıs

mına yer verilen eser 1980-1982 yılların

da es-Sefir gazetesinde yayımladığı yazıla

rından oluşmuştur; Beyrut 1985); 'Ömer 
Ferru{J. ve a§aruhu ii erba'ine 'amen 
1931 -1971 (Beyrut 1971). Müellifin bun
lardan başka Tari{J.u'l-'uZO.m 'inde'l
'Arab, el-lfaçlaratü'l-insaniyye ve kış
şatü'I-'Arab fiha, el-İslQm ve't-tari{J., 
Kelime ii ta'lili't-tari{J., el-'Arab ve'l-İs
Wm fi'l-J:ıavzı'ş-şar~i, el-'Ara b ve'l-İs
JQm fi'l-J:ıavzi'l-garbi, Tecdidü't-tari{J. ii 
ta'lilihi ve tedvinih ile 'Ömer b. el-ljat
tô.b, 'Abdülmelik b. Mervan, Tan~ b. 
Ziyô.d, Me'mıJ.n, Şalô.J:ıaddin el-Eyyubi, 
Tari{]. u '1-Cahiliyye gibi eserleri vardır. 

D) Diğer Eserleri: el-Üsre fi'ş-şer'i'l
İslô.mi (Beyrut 1951, 1988; Yusuf Ziya Ka
vakçı eseri İslam Aile Hukuku adıyla ter
cüme etmişt ir. [İstanbul 1992]); et-Teb
şir ve '1-isti'mar ii '1-biladi '1- 'Arabiyye 
(Mustafa el-Hillidi ile birlikte; Kahire 1953, 

1985; Beyrut 1964; Osman Şekerci tara
fından İslam Ülkelerinde Misyonerlik ue 
Emperyalizm adıyla Türkçe'ye çevrilmiş
tir [İ stanbul 1968, 1991 ]); et-Tecdid fi'l
müslimin Iô. ti'l-İslam (Beyrut 1981, 1986); 

İbn Teymiyye el-müctehid beyne aJ:ı
kami'l-fu~ahô.' ve J:ıacati'I-müctema' 
(Beyrut 1411/1991 ). 

Ömer Ferruh ayrıca , tek başına veya ba
zı arkadaşlarıyla birlikte Arapça dil bilgi
siyle tarih ve dini bilgiler alanında okul ki
tapları hazırlamıştır. Batı dillerinden yaptı
ğı tercümeler arasında Muhammed Esed'in 
Islam at the Crossroads adlı eseriyle (el
islam 'ala mü{tera~ı't-turu~, Beyrut, ts.; 
tre. Hayreddin Karaman, YoUann Ayrılış 
Noktasında İslam: Batı Medeniyet! Karşı
sında Müslümanltk, istanbul 1965, 1969, 

1986, 1997) George Sarton'un The Ineu
batian of the Western Culture in the 
Middle East adlı eseri (eş-Şe~afetü'l-gar-
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biyye {i ri'ayeti'ş-şar~ı 'l-eusat, baskı yeri 
ve tarihi yok) zikredilebilir (eserleriyle il
gili geniş bilgi için bk. Adnan el-Hatlb, 
MM LA Dm., LX lll/ 1 [ 1408/1 988 J, s. 1 5 0-

160; Abdülkertm Haltfe, LXII [ 1408/ 

1988], S. 269-274). 
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ÖMERFUAni 
(.s~ ı~ p. ) 

(ö. 1046/1636) 

Halveti -Şahani şeyhi, şair. _j 

Kastamonu'nun MGsafakih mahallesin
de doğdu. Hayatı hakkında bilinenler Me
nakıb-ı Şeyh Şa'biln-ı Veli ve Türbenil
me adlı eserlerinde verdiği bilgilere da
yanmaktadır. Menakıbnamede babasının 

kendisini Şa'ban-ı Veri'nin (ö. 976/1568) ce
naze narnazına götürdüğünü, bu sırada 
henüz küçük bir çocuk olduğunu söyler. 
Muhtemelen bu ifadeden hareketle son 
dönemlerde kaleme alınan bazı eserlerde 
966 (1559) yılında doğduğu kaydedilmiş
tir. Yüksek makamlara ulaşma hevesiyle 
medrese tahsili yaptığını, tahsilini tamam
lamasının ardından müftü katipliği yapma
ya başladığını, daha sonra tasavvufa mey
lettiğini, bu konuda kitaplar okuduğunu, 
kendisini saran ilahi cezbenin kamil bir 
mürşide bağlanmadan marifete dönüş
meyeceğini aniayıp Şa'ban-ı Veli Derga
hı'nın üçüncü postnişini Abdülbaki Efen
di'ye intisap ederek üç yıl hizmetinde bu
lunduğunu anlatan ömer Fuadl, şeyhinin 
ölümü üzerine (997/1589) seyrü sü!Gkünü 
dergahın dördüncü postnişini Muhyiddin 
Efendi'nin yanında tamamladı. Onun ölü
münden (ı o 1311604) sonra dergahta irşad 
faaliyetine başladı. Şa'ban-ı Veli Dergahı' -
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