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FAZL HASAN ABBAS

(Di râ sât İslâmiy ye ve £Ara biy ye mühdât 
ile’l-£al lâ me ti’l-üstâ×i’d-duktûr Fa²l ¥asan 
£Ab bâs bi-münâse be ti bulû³ihi’s-seb£în, 
Am man 2005) ve Mu ham med b. Yûsuf el-

Cûrânî ve fa tı nı mü te akip onun tef sir de ki 

ye ri ne da ir bir dok to ra te zi ha zır la mış tır 

(bk. bibl.). Öğ ren ci le ri ay rı ca 2012 yı lında 

Am man’ da ki Cem‘iy ye tü’l-muhâfa za ale’l-

Kur’âni’l-kerîm’e bağ lı Mer ke zü Fazl Ab-

bâs li’d-dirâsâti’l-Kur’âniy ye’yi kurmuştur.

BİB Lİ YOG RAF YA :

Fazl Ha san Ab bas, et-Tefsîr esâsiyyâtühû ve’tti-
câ hâ tüh, Am man 2005, s. 146, 158, 183-188, 
207; a.mlf., İtšånü’l-burhân fî £ulûmi’l-Æurßân, 
Am man 2010, I, 39, 240, 387; II, 317, 349; Cemâl 

Ebû Has sân, “el-£Allâme tü’l-üstâ×ü’d-duk tûr Fa²l 
¥a san £Abbâs key fe £araf tüh?”, Dirâsât İs lâ miy-
ye ve £Ara biy ye mühdât ile’l-£allâme ti’l-üs tâ-
×i’d-duktûr Fa²l ¥asan £Abbâs bi-münâse be ti 
bu lû ³i hi’s-seb£în, Am man 2005, s. 19, 47; Mu-

ham med b. Yû suf el-Cûrânî, Cühûdü’ş-ŞeyÅ el-
£al lâ me Fa²l ¥a san £Ab bâs fi’t-tefsîr ve £ulûmih 
(dok to ra te zi, 2012), Am man Câmi atü’l-ulûmi’l-
İs lâ miy ye ti’l-âle miy ye, s. 17-78; Hi da yet Ay dar, 

“Ür dün Üni ver si te le rin de Tef sir Ala nın da Ya pılan 
Ça lış ma lar”, İÜ İlâ hi yat Fa kül te si Der gi si, sy. 
7, İs tan bul 2003, s. 27-29, 38, 44; “¥i vâr £il mî 
ma£a’l-üstâ×i’d-duktûr Fa²l ¥asan £Abbâs”, Me-
cel le tü’l-Furšån, sy. 27, Am man 2003, s. 4.
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Şam’da doğ du. Ab dül kå dir-i Geylânî ve 

onun ne sep zin ci ri nin ulaş tı ğı Hz. Ha san’ın 

so yun dan dır. Fer fûrî (Fürfûrî) nis be siy le 

anı lan ta nın mış bir ulemâ ai le si ne men-

sup tur. İlk ve or ta öğ re ni mi ni el-Med-

re se tü’l-Kâmi liy ye’de ta mam la ya rak li se 

dip lo ma sı al dı (1910-1917). Ba ba sı ve fat 

edin ce (1918) an ne siy le bir er kek ve altı 

kız kar de şi nin ge çi mi ni sağ la ya bil mek 

için yük sek öğ re ni me de vam ede me di. 

Eme viy ye Ca mii’ne bi ti şik Kabâka biy ye 

Çar şı sı’nda dükkân aça rak ma ran goz luk 

yap ma ya baş la dı, ay rı ca emlâk ve in şaat 

iş le riy le meş gul ol du. Bu ara da ki tap oku-

ya rak ken di ni ye tiş tir me ye ça lış tı, el-Mec-

mau’l-il miy yü’l-Arabî’de ki kon fe ransla-

rı ta kip et ti. Şeyh Mu ham med Hâşim 

Bri tan ni ca’ da ki Kur’an mad de si nin ten ki-

di hak kın da dır. Serdâr Şehâbî ta ra fın dan 

Fars ça’ya çev ril miş tir (Æurßân Kelâm-i ¥aš, 
Ah vâz 2000). 3. £İl mü’l-beyân ve’l-bedî£ 

(Am man 1987). 4. Le¹âßifü’l-mennân 

ve re vâßi£u’l-be yân fî nef yi’z-ziyâde ti 

ve’l-¼a× fi fi’l-Æurßân (Bey rut 1989; Am-
man 2010). İlk ola rak Le¹âßifü’l-mennân 

ve re vâßi£u’l-beyân fî da£vâ ez-ziyâde ti 

fi’l-Æurßân is miy le ya yım lan mış tır. 5. el-

Be lâ ³a el-müf terâ £aleyhâ bey ne’l-a½â-

le ve’t-te be£iy ye (Bey rut 1989; Am man 
1999). 6. İ£câzü’l-Æurßâni’l-Ke rîm (Am-
man 1991). 7. Æa½a½ü’l-Æurßâni’l-Ke rîm 

½ıdšu ¼ade¦in ve sü müv vü he de fin, 

irhâfü ¼is sin ve teh×îbü nef sin (Am-
man 1420/2000, 1427/2007). İlk ba sı mın-

da el-Æa½a½ü’l-Æurßânî î¼âßühû ve ne-

fe¼âtüh baş lı ğıy la ya yım lan mış tır (Am man 
1985, 1987, 1992; Ce za ir 1989). 8. et-Tefsîr 

esâsiyyâtühû ve’tticâhâtüh (Am man 
2005). Mü el li fin dok to ra te zi olup baş lan-

gıç tan gü nü mü ze ka dar tef sir ta ri hi ve 

yön tem le ri ne da ir dir. 9. et-Tefsîrü’l-men-

hecî (Am man 2006). Üni ver si te ler de oku-

tul mak üze re bir ekip ta ra fın dan ha zır la-

nan bu ça lış ma da Fazl Ha san Ab bas Fâ ti ha, 

Ba ka ra, Âl-i İmrân ve Nisâ sûre le ri nin tef si-

ri ni yap mış tır. 10. el-Mü fes si rûn medâri-

sü hüm ve menâhi cü hüm (Am man 2007). 
Mo dern dö nem de ki mü fes sir le rin tef sir 

yön tem le ri ne da ir olup ilk kıs mı neş re dil-

miş tir. 11. el-Æırâßâtü’l-Æurßâ niy ye ve 

mâ ye te£al lašu bihâ (Am man 2008). 12. 

İtšånü’l-burhân fî £ulû mi’l-Æurßân (Am-
man 1997, 2010). Mo dern tar tış ma la rı da 

göz önün de bu lun du rup Zer ke şî ve Sü yû tî’-

nin ulûmü’l-Kur’ân’ la il gi li eser le ri ni dik ka te 

ala rak bu ko nu lar da ki ka na at le ri ni ser det-

ti ği eser Arap dün ya sın da bir çok üni ver-

si te de ders ki ta bı ola rak oku tul mak ta dır.

Mü el li fin ya yım lan mış di ğer ba zı eser le-

ri de şun lar dır: el-Minhâc: Ne fe ¼ât mi-

ne’l-isrâ ve’l-mi£râc (Am man 1407/1987), 
En vâ rü’l-mişkât fî a¼ kâ mi’z-ze kât (Am-
man 1988), et-Tav ²î¼ fi’½-½a lâ te yi’t-te-

râ vî¼ ve’t-tesâbî¼ (Am man 1988, 2003), 
ƒu mâ siy yât muÅ tâ ra fî teh×îbi’n-nef-

si’l-em mâ re (Am man 1990), et-Tilâve 

ve’t-tec vîd (Am man 1993), et-Tibyân 

ve’l-it ¼âf fî a¼ kâ mi’½-½ıyâm ve’l-i£tikâf 

(Am man 1996), el-A¼vâlü’ş-şaÅ½iy ye 

(Am man 1998), el-İsrâ ve’l-mi£râc dü rûs 

ve ne fe ¼ât (Am man 2000, 1425), £Ulû-

mü’l-Æurßân: øı×âßü’l-cenân bi-¦e me-

ri’l-ci nân-mu¼âŠarât fî £ulûmi’l-Æurßân 

(Am man 2007), Fıšhunâ bey ne’t-tesellu¹ 

ve’t-te ves sü£ (Am man 2008). Fazl Ha-

san Ab bas’ın yet mi şin ci yaş gü nü mü-

nasebe tiy le öğ ren ci le ri bir ar ma ğan ki tap 

Üni ver si te si’nde ders okut tu. 2008’de 

Am man’ da ku rul muş olan Câmi atü’l-

ulûmi’l-İs lâ miy ye ti’l-âle miy ye’ye geç ti ve 

bu ra da ha ya tı nın so nu na ka dar gö re vi ne 

de vam et ti. Fazl Ha san Ab bas yi ne ha ya-

tı nın so nu na ka dar na maz kıl dır dı ğı Ze-

mi li ye Ca mii’nde, evin de ve rad yo da ders 

ver di. Kur’an’ın ta ma mı nı iki de fa Ür dün 

Radyosu aracılı ğıy la tef sir et ti. Ür dün’ün 

ilmî, ede bî ve fikrî ha ya tın da et ki le ri gö-

rü len bir çok öğ ren ci ye tiş tir di. Ah med 

Nev fel, Ab dünnâ sır Ebü’l-Be sal, Mu ham-

med Uvey da, Şeh hâ de el-Am rî, Ce mâl 

Ebû Hassân, Muham med el-Mecâlî onun 

öğren ci le rin den bazı la rı dır. On beş ço cuk 

ba ba sı olan Fazl Ab bas 9 Şu bat 2011’de 

um re ye git mek üze re evin den çı kar ken 

öl dü. Te va zu, sa bır ve me ta net gi bi ahlâkî 

gü zel lik le ri ya nın da mü ca de le ci bir ka-

rakte re sa hip ti ve Fi lis tin me se le si ne ha-

ya tı bo yun ca özel bir il gi duy muş tu.

Ulû mü’l-Kur’ân ala nın da tecdidin ka-

çı nıl maz ol du ğu ve ilmî mi ra sı ya pı cı bir 

ten ki de tâbi tut mak ge rek ti ği ka na atin-

de olan Fazl Ha san Ab bas’a gö re ri va yet 

tef si ri, re’ye yer ver mek si zin sa de ce Hz. 

Pey gam ber’in tef sir le rin den ve esbâb-ı 

nüzûlle il gi li olan lar baş ta ol mak üze re 

merfû hük mün de olan sahâbe nin ri va-

yet le rin den iba ret tir. Ona gö re Kur’an’ı 

Kur’an’la tef sir yön te miy le ger çek leş ti ri-

len tef sir le rin ço ğu re’yden iba ret tir, bu 

tür tef sir le ri ri va yet tef si rin den say ma-

mak ge re kir. Dirâyet tef si ri ne ge lin ce mü-

fes si rin ön yar gı la rı na gö re ha re ket et-

me me si, tef si ri nin Arap di li ka ide le ri ne, 

sö zün bağ la mı na ve Hz. Pey gam ber’den 

ge len sa hih ha ber le re ay kı rı ol ma ma sı 

ge re kir. Sahâbe dö ne min de İsrâili yat’ın 

tef si rin kay nak la rı ara sın da yer al ma dı ğı, 

Me denî sûre ler de Mekkî âyet le rin bu lun-

ma dı ğı da onun gö rüş le ri ara sın da dır.

Eser le ri. 1. el-Belâ³a fünûnühâ ve ef-

nâ nü hâ: £İl mü’l-me£ânî (Am man 1985). 
2. ÆaŠâyâ Æurßâniy ye fi’l-Mevsû£ati’l-

Bri ¹â niy ye našdü metâßin ve red dü 

şü bü hât (Am man 1986). Ency clo pa edia 

Fazl Hasan

Abbas



447

FER FÛR, Muhammed Sâlih

(I-XVI, Dı maşk 1421/2000) Hüsâmed din 

el-Fer fûr baş ta ol mak üze re Ve liy yüd-

din, Ab dur rah man, Nas red din, Ab dul lah 

ve Şe hâbed din Ah med ad lı oğul la rı ilmî 

çalış ma la rıy la ta nın mış tır.

Eser le ri. Mu ham med Sâlih el-Fer fûr, 

za ma nı nın bü yük kıs mı nı eği tim faaliyet-

le ri ne ayır dı ğın dan ilmî bi ri ki mi ni yan sı ta-

cak eser ler ka le me ala ma mış tır. Baş lı ca 

eser le ri şun lar dır: 1. ed-Dür rü’l-men¦ûr. 

Mu ham med Cemîl eş-Şattî’nin e²-¿i-

yâßü’l-mevfûr fî terâci mi Benî Ferfûr 

ad lı ese ri nin ilâve ler ve açık la ma lar la bir-

lik te neş ri dir (Dı maşk 1382). 2. Sil si letü’l-

Åulûd. Ta rihî kıs sa la rı içe ren üç cilt lik ede-

bî bir se ri dir. İl ki Min ne fe¼âti’l-Åu lûd 

(Dı maşk 1385), ikin ci si Min ne semâ ti’l-

Åulûd (Dı maşk 1400), üçün cü sü Min re-

şe ¼â ti’l-Åulûd (Dı maşk 1403) adı nı ta şır. 

3. Min mişkâti’n-nü büv ve. Ne ve vî’nin 

el-Er ba£în’inin muh te va lı bir şer hi dir (Dı-
maşk 1389/1968, 1418/1998, 2001). 4. en-

Ni sâßiyyât. Gün lük ha yat ta müs lü man 

ka dın la rı ir şa da yö ne lik ha dis ler den seç-

me ler, bun la rın açık la ma la rı nı ve ba zı râvi-

le rin bi yog ra fi le ri ni içe rir (Dı maşk 1978). 5. 

el-Mu ¼ad di¦ü’l-ek ber ve imâ mü’l-£a½r 

ke mâ £araf tüh. Ho ca sı Bed red din el-Ha-

se nî’ nin bi yog ra fi si ne da ir dir (Dı maşk 
1406, 1418). 6. er-Risâle tü’n-nâfi£a ve’l-

¼üc ce tü’l-šå¹ı£a. Ye ni baş la yan lar için İs-

lâm aka idi ne da ir öz lü bir eser dir (Dı maşk 
1417/1998). Di ğer önem li eser le ri de şun-

lar dır: el-İf½â¼ fî şer¼i’l-İštirâ¼ (Sü yû tî’-
nin nah ve da ir ese ri nin şer hi dir), Şer ¼u 

Nû ri’l-î²â¼, Şer ¼u Cev he re ti’t-tev¼îd, 

Ri sâ le fî a¼ kâ mi’l-mes cid fi’l-İs lâm, 

Şer ¼u Ri sâ le ti’l-øu ney mî fi’l-fıš hi’l-

¥a ne fî, Âlâm ve âmâl (şi ir le ri ni der le-
di ği di va nı dır), Ter ce me tü’l-£al lâ me ez-

zâ hid eş-ŞeyÅ £Ab dül¼akîm el-Ef ³å nî, 

Tâ rî Åu Mes ci di’l-Aš½âb ve men dü fi ne 

fîhi mi ne’l-a½¼âb. Fer fûr, ay rı ca Ebü’l-

Hayr Şem sed din Mu ham med b. Mu ham-

med İb nü’l-Cevzî’nin Ki fâ ye tü’l-el ma£î fî 

âye ti “ve š¢le yâ ar ²u’bla£î” (Hûd 11/44) 
ad lı ri sâ le si ni tah kik et miş tir.

BİB Lİ YOG RAF YA :
M. Ab dül latîf Sâlih el-Fer fûr, e¾-æâhir fi’l-¼a-

dî¦i’l-£â¹ır £ani’l-vâli di’l-fâÅir el-£allâme el-£ârif-
billâh eş-ŞeyÅ Mu¼am med Øâli¼ el-Fer fûr, 
Dı maşk 1407/1987; a.mlf., A£lâmü Dı maşš 
fi’l-šar ni’r-râbi£ £aşer el-hicrî, Dı maşk 1408/ 
1987, s. 365-372; Ali et-Tantâvî, ¬ik re yât, Cid-
de 1409/1989, II, 182; M. Hasan el-Hımsî, ed-
Du£ât ve’d-da£vetü’l-İslâmiyyetü’l-mu£â½ıra el-
mün¹alaša min mesâcide Dımaşš, Dımaşk-Bey-
rut 1411/1991, I, 68; II, 893; ayrıca bk. İndeks; 
M. Mutî‘ el-Hâfız – Nizâr Abâza, TârîÅu £ulemâßi 
Dı maşš, Dı maşk 1412/1991, III, 507-520; 
Abdülazîz el-Ha tîb el-Hasenî, øurerü’ş-Şâm, Dı-
maşk 1417/1996, II, 768-770; M. Hayr Ramazan 

ede bi ya tı bö lüm le rin den olu şan bir ih ti sas 

şu be si ku rul du, 1995’te bu bö lüm Ez her 

Üni ver si te si’ne denk lik sta tü sü ka zan dı. 

Râbı ta tü’l-ulemâ’ya üye olan Fer fûr, ay rı ca 

ku ru cu su ol du ğu Cem‘iy ye tü’l-ulemâ’nın 

aç tı ğı Kül liy ye tü’ş-şerîa ad lı li se de uzun 

yıl lar Arap di li ve ede bi ya tı, tef sir ve hi ta-

bet ders le ri ver di (1944-1966). Bu gö rev-

le ri ya nın da ve fa tı na ka dar Menâhi liy ye 

(Si nan Ağa) Ca mii’nde imam lık, bu ra da ve 

Aksâb Ca mii’nde ha tip lik yap tı. Evin de 

ve baş ka ev ler de ders okut tu, soh bet ler 

dü zen le di. Fer fûr’un çok sa yı da ta le be-

si ara sın da yu ka rı da anı lan lar dan baş ka 

İbrâhim el-Ya‘k†bî, Remzî el-Bezm, Mu-

ham med Sâ lih el-Ha mevî, Ab dül fettâh el-

Bezm, Ni zâr el-Hatîb, Mu ham med Mutî‘ 

el-Hâfız, Nû red din Haz ne Kâtibî, Subhî 

el-Kaysî, Sü heyl ez-Zebîbî gi bi isim ler zik-

re di le bi lir. Fer fûr 9 Ey lül 1986 ta ri hin de 

ve fat et ti, er te si gün va si ye ti üze ri ne Şeyh 

Ars lan ed-Dı maş k¢’nin kab ri ya kı nın da ec-

da dın dan Ve liy yüd din Mu ham med el-Fer-

fûr’un me za rı na def ne dil di.

Su ri ye’de din eği ti mi nin ör gün çer çe ve-

de ge liş me si ko nu sun da önem li hiz met le ri 

olan Mu ham med Sâlih el-Fer fûr, Fran sız 

sö mür ge yö ne ti mi ne kar şı mü ca de le nin 

ya nı sı ra 1956’da Sü veyş Ka na lı’nın mil-

lî leş ti ril me sin den ra hat sız olan İs ra il, İn-

gil te re ve Fran sa’nın Mı sır’a yö ne lik müş-

te rek sal dı rı sın da müs lü man la ra silâh 

sağ la yan ulemâ ara sın da bu lu nu yor du. 

Ay nı za man da şa ir olan Fer fûr Türk çe ve 

bi raz da Fran sız ca bi li yor du. Av cı lık, atı cı-

lık, kı lıç, yüz me ve bi ni ci lik spor la rı na me-

rak lı idi ve ço cuk lu ğun dan be ri bun lar la 

il gi len miş ti. Ye di er kek ve üç kız ço cuk 

ba ba sı olan Fer fûr’un İbn Âbidîn üze ri-

ne dok to ra te zi ha zır la yan (İbn £Âbidîn 
ve e¦eruhû fi’l-fıšhi’l-İslâmî, I-II, Dı maşk 
1427/2006) ve İslâm hu ku ku ala nın da 

çe şit li eserler ka le me alan Mu ham med 

Ab dül latîf Sâlih el-Fer fûr ile İbn Âbidîn’in 

Red dü’l-mu¼târ ad lı ese ri ni neş re den 

el-Ha tîb’le ta nı şıp onun umu ma açık ders 

ve soh bet le ri ne ka tıl dı, bir sü re son ra, ho-

ca sı nın bu lun ma ma sı du ru mun da onun 

ye ri ne Kal pak çiy ye Med re se si’ndeki ders-

le ri ni okut ma ya baş la dı. Hâşim el-Ha tîb’in 

yön len dir me siy le Şam’ın meşhu r mu had-

di si Bed red din el-Ha senî’nin Eşrefiy ye Dâ-

rül ha di si’nde ki ders hal ka sı na ka tı la rak 

ön de ge len ta le be le ri ara sın da yer al dı; 

ken di sin den özel ola rak fı kıh, usul, tef sir, 

kelâm, fel se fe, as tro no mi ve ma te ma-

tik oku du. Ya kın il gi si ni gör dü ğü Sâ lih b. 

Es‘ad el-Hımsî’den fı kıh ve usu lü, ferâiz 

ve ta sav vuf ders le ri al dı; İbn Âbi dîn’in 

Red dü’l-mu¼târ ad lı hâşi ye si ni oku du. 

Mu ham med es-Sââtî’den as tro no mi ve 

ilm-i mî kå ta da ir ders ler al dı. Ay rı ca Şey-

hül kurrâ Mu ham med Selîm b. Ah med 

el-Halvânî, Mu ham med Emîn Sü veyd 

ed-Dı maş k¢, Mu ham med Ab dülbâk¢ el-

Hindî el-Ensârî, Mu ham med Ali el-Mağ-

ri bî, Ab dür rezzâk el-Üs tüvânî, Mahmûd 

el-Attâr, Mu ham med Atal lah el-Kesm, 

Mu ham med b. Ca‘fer el-Kettânî, Ab dül-

kå dir eş-Şe lebî et-Trab lusî, Ömer Hamdân 

el-Mah resî, Ab dül kå dir el-Kassâb ve di-

ğer ba zı ho ca la rın ders le ri ni ta kip ede rek 

icâzet al dı.

Fer fûr, ho ca sı Bed red din el-Ha senî’nin 

ve fa tı nı (1935) mü te akip uzun bir za man 

evin den çık ma dı ve bu sü re zar fın da ilim-

le meş gul ol du; fı kıh, kelâm, ta sav vuf ve 

fel se fe ki tap la rı nı in ce le di. Da ha son ra 

Bey rut Kül liy ye tü’ş-şerîa’da Arap di li ve 

ede bi ya tı ders le ri ver di, ya tı lı öğ ren ci le re 

bel let men lik yap tı. Ora da faz la kal ma yıp 

tek rar dön dü ğü Şam’da Eme viy ye Ca mii 

ve Fethî Ca mii’nde ders okut ma ya baş la-

dı. 1940’lı yıl lar da olu şan bu ders hal ka la rı 

1956’da İslâm ilim ve kül tü rü nün neş ri, 

sos yal yar dım, din eği ti mi ve hiz met le ri ni 

ge liş tir mek ama cıy la kur du ğu Cem‘iy ye-

tü’l-fet hi’l-İslâmî’ye bir nü ve teş kil et ti. 

Ce mi yet öğ ren ci le rin eği ti mi için Tür ki-

ye’de ki İmam-Ha tip okul la rı na ben zer 

şe kil de müf re da tın da dinî ilim le rin ya nı 

sı ra Arap di li ve ede bi ya tı, ta rih, si yer, 

ma te ma tik, geo met ri, man tık ve sağ lık 

bil gi si ders le ri nin yer al dı ğı Ma‘he dü’l-fet-

hi’l-İslâmî ad lı bir okul aç tı, bir sü re son ra 

oku lun kız öğ ren ci le re mah sus şu be si ni 

de dev re ye sok tu (1965). Fer fûr’un ön de 

ge len öğ ren ci le rin den Ab dür rezzâk el-Ha-

lebî, Mu ham med Edîb el-Kellâs, Şu ayb el-

Ar naût ve Ab dül kå dir el-Ar naût za man la-

rı nı ta ma men bu ce mi ye tin fa ali yet le ri ne 

ayı ra rak bir çok İslâm ül ke sin den öğ ren-

ci le rin de gir di ği bu okul lar da ders ver-

di ler. 1971’ de Ma‘he dü’l-fet hi’l-İslâmî’de 

fı kıh ve usu lü, tef sir ve ha dis, Arap di li ve 

Muhammed

Sâlih

el-Ferfûr
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FER FÛR, Muhammed Sâlih

Ne şir: 1. Ebû Ab dul lah İb nü’l-Cerrâh, 

el-Va raša (Ka hi re 1953, 1967, Ab dülveh-
hâb Azzâm ile bir lik te). 2. Ebû Hiffân el-

Mih zemî, AÅbâru Ebî Nüvâs (Ka hire 
1373/1954). 3. Ebü’l-Fe rec el-İs fahânî, 

el-E³ånî (I-XXV, Bey rut 1955-1964, 
1990). 4. İb nü’l-Mu‘tez, ªabašåtü’ş-

şu£arâß (Ka hi re 1375, 1981). 5. İbn Sîde, 

el-Mu¼kem ve’l-mu¼î¹u’l-a£¾am fi’l-

lu³a (I-XII, Ka hi re 1958-1999, 2003, Âişe 
Ab dur rah man, Hü se yin Nassâr, Mus ta-
fa es-Sekkå v.dğr. ile bir lik te). 6. Hilâl b. 

Mu has sin es-Sâbî, Tu¼ fe tü’l-ümerâß 

fî târîÅi’l-vü zerâß (el-Vü zerâß  adıy la 
da bi li nir, Ka hi re 1958, 1387, 2003). 7. 

Mer zübânî, Mu£ce mü’ş-şu£arâß (Ka-
hi re 1960); el-Mü veş şa¼ (Dı maşk, ts.). 
8. Ha san b. Bişr el-Âmidî, el-Müßte lif 

ve’l-muÅte lif fî esmâßi’ş-şu£arâß (Ka hi-
re 1961). 9. Ebû Saîd es-Sük kerî, Şer¼u 

eş£âri’l-Hü×eliyyîn (I-III, Ka hi re 1963-
1965). Eser Mahmûd Mu ham med Şâ-

kir ta ra fın dan göz den ge çi ril miş tir. 10. 

Kal ka şendî, Meßâ¦irü’l-inâfe fî me£âli-

mi’l-Åilâfe (I-III, Kü veyt 1964, 1405/1985; 
Bey rut 1964, 1980, 1985). 11. Mu ham med 

Mur tazâ ez-Zebîdî, Tâcü’l-£arûs min ce-

vâ hi ri’l-Æåmûs (Kü veyt 1965-2002). 12. 

Sâbit b. Ebû Sâbit, ƒalšu’l-insân (Kü-
veyt 1965, 1405/1985). 13. Merdâvî, Ta½ ¼î-

¼u’l-Fürû£ (I-VI, Ka hi re 1967). 14. Hişâm 

b. Mu ham med el-Kelbî, Cem he re tü’n-

ne seb (I, Kü veyt 1403/1983). Ay rı ca İbn 

Man zûr’un MuÅtârü’l-E³ånî’si, Ze hebî 

ve Ebü’l-Mehâsin el-Hü seynî’nin Min 

×üyûli’l-£iber’i (müş te rek, Kü veyt, Mat-
ba atü’l-hükûme) gi bi eser le rin tah ki ki ni 

yap tı ğı gi bi Ebü’l-Ha san eş-Şimşâtî’nin 

el-Envâr ve me¼âsi nü’l-eş£âr’ı ile (I-II, 
Kü veyt 1977) Şem sed din İbn Müf lih’in Ki-

tâ bü’l-Fürû£u (I-VI, Bey rut 1405/1985) vb. 

eser le rin de tah ki ki ni göz den ge çir miş tir.

Ma ka le ler: Ab düs settâr Ferrâc, özel lik-

le “Øaf¼atün fi’l-lu³a” baş lı ğı al tın da neş-

retti ği ya zı la rıy la Kü veyt’te ya yım la nan 

Me cel le tü’l-£Arabî der gi si ne kat kı da bu-

lun muş tur. Mü el li fin çe şit li der gi ler de ya-

yım lan mış ma ka le le rin den ba zı la rı şun lar-

dır: “el-Mün cid: Mu£cem fi’l-lu³a našdün 

lâ me fer ra minh” (Me cel le tü’l-£Arabî, sy. 
134); “el-Mün cid fi’l-a£lâm našd” (Me cel le-
tü’l-£Arabî, sy. 139 [1390/1970], s. 158-166; 
T trc. Mus ta fa Sa im Yep rem, “el-Mün cid 
Arap Di li Ka mu su Önem li Bir Ten kit”, Ne sil, 
sy. 1 [İs tan bul 1976], s. 24-30; sy. 2 [1976], 
s. 31-33); “Sî³atü fi£âl” (Me cel le tü’l-£Arabî, 
sy. 159); “Mevâšıf ve ricâl fî târîÅine’l-£Ara-

bî” (Me cel le tü’l-£Arabî, sy. 161); “Elfâ¾ 

fi’ş-şi£r lem te×kürhâ el-šavâmîs” (Mecel-
le tü’l-£Arabî, sy. 163); “Bey ne ÆåŠi’l-šuŠât

ya zı sı nı da o yaz mış tır. Söz lü ğün es ki bas-

kı la rı nı içer dik le ri ha ta lar ve ba sım ka li te-

siz li ği açı sın dan eleş ti ren Ferrâc, I ve IX. 

cilt le rin tah ki ki ni biz zat ken di si yap mış tır. 

Di ğer cilt le rin de he men hep si ni ya biz-

zat göz den ge çir miş ya da göz den ge çi-

ren ekip için de yer al mış, ay rı ca ki ta bın 

ba sım iş le ri ne va rın ca ya ka dar her tür lü 

ay rın tıy la il gi len miş tir. Ve fat et ti ğin de kırk 

cilt te ta mam la na cak olan söz lü ğün yir mi 

cil di ya yım lan mış bu lu nu yor du. 9-10 Şu-

bat 2002’de ese rin ta mam lan ma sı mü-

na se be tiy le dü zen le nen top lan tı da pro-

je de eme ği ge çen en önem li isim ola rak 

anıl mış tır.

Eser le ri. Te lif: 1. Va¼yü’l-er ba£în ve 

Zev rašu’l-a¼lâm (Ka hi re 1936). Genç-

lik yıl la rın dan iti ba ren şi ir le de il gi le nen 

mü el li fin iki di va nı dır. Şi ir le ri ge nel de kı sa 

par ça lar la uzun ka si de ler ara sın da de ğiş-

mek te ve hik met, na si hat, yü ce de ğer le re 

sa hip ol ma gi bi ahlâkî te ma lar içer mek-

te dir. 2. Æı½½atü e£â½îr (Ka hi re 1953). İki 

ro ma nı nın il ki dir. Ede bi yat çev re le ri nin 

il gi si ni çe ken eser ya yım lan dı ğı yıl el-Mec-

mau’l-lu gavî’nin kıs sa da lı ödü lü nü al-

mış tır. Mah mud Tey mur “Æı½½atü e£â½îr 

li’l-üstâ× £Ab düs settâr A¼med Ferrâc” 

adıy la bir ma ka le yaz mış (MMLA, IX [Ka-
hi re 1957], s. 151-156), Tâhâ Hü se yin de 

AÅbârü’l-yevm ad lı ga ze te de ki tap hak-

kın da ki dü şün ce le ri ni be lirt miş tir (Ka hi re, 
12 Ara lık 1964). 3. AÅbâru Cu¼â. Arap 

ede bi ya tı nın meş hur ka rak ter le rin den 

Cuhâ’ya da ir ri va yet le ri top la yan bir ça lış-

ma dır (Ka hi re 1954). 4. Dîvânü Mec nûni 

Leylâ (Ka hi re 1958). Mecnûn (Kays b. Mü-

lev vah el-Âmirî) hak kın da ki ri va yet le rin bir 

ara ya ge ti ri le rek tah kik ve şer hi ni te li ğin-

de ki ese rin mu kad di me sin de aş kın çe şit li 

yön le ri şi ir ler le an la tıl mış tır. Mecnûn’un 

kim li ği, hikâye si, ken di si ne nis bet edi len şi-

ir ler, ger çek mi yok sa ha yalî bir şah si yet mi 

ol du ğu ko nu sun da ki tar tış ma lar hak kın da 

ge niş bil gi ve ri len eser de ay rı ca sev gi li si 

Leylâ ka rak te ri de in ce len miş tir. Abar tı lı ri-

va yet ler den arın mış olan eser, Ebü’l-Fe rec 

el-İs fahânî’nin el-E³ånî’sin de ko nu nun 

ele alı nış yön te mi üze re in şa edil miş tir. 5. 

Eş£ârü’l-ƒalî£ el-¥üseyn b. eŠ-™a¼¼âk 

(Bey rut 1960). “Ha li fe ler nedîmi” ola rak ta-

nı nan Hü se yin b. Dahhâk’ın şi ir le ri nin top-

la nıp tah kik edil me siy le olu şan bir eser dir. 

6. Nedîmü’l-Åulefâß (Ka hi re 1372, 1998). 
Adı ge çen şa ir hak kın da ki bir di ğer ese ri-

dir. 7. İn ti½ârü’l-Man½ûre. Mü el li fin ikin ci 

ro ma nı dır. 1250’de Mem lük ler’le Haç lı lar 

ara sın da ya pı lan ve Mem lük ler’in za fe riy le 

so nuç la nan Mansûre mey dan sa va şı nı ko-

nu edi nir (Ka hi re 1973).

Yû suf, Tekmiletü Mu£cemi’l-müßellifîn, Beyrut 
1418/1997, s. 498-499; a.mlf., Tetimmetü’l-
A£lâm, Bey rut 1418/1998, II, 90; Nizâr Abâza – 

M. Ri yâz el-Mâ lih, İtmâmü’l-A£lâm, Bey rut 1999, 
s. 244; Ömer b. Mu vaf fak en-Nüşûkåtî, el-£Allâ-
metü’l-mü reb bi’l-kebîr Mu¼am med Øâli¼ el-
Fer fûrî: ¥a yâ tü hü’l-£il miy ye ve nehŠatühû ve 
â¦âruh, Dı maşk 1421/2000; Kâ mil Süleyman 

el-Cübûrî, Mu£cemü’ş-şu£arâß, Beyrut 1424/ 
2003, V, 61; Yûsuf el-Mar‘aşlî, £İš dü’l-cev her 
fî £ulemâßi’r-rub£i’l-ev vel mine’l-šar ni’l-Åâmis 
£aşer, Bey rut 1427/2006, II, 2063-2067; Mecd 

Mekkî, “eş-ŞeyÅ Mu¼ammed Øâli¼ el-Ferfûr 
müßessisü Cem£iyyeti’l-fet¼i’l-İslâmî ve neh Ša-
tihe’l-£ilmiyye”, Ricâlün fešadnâhüm (der. ve 
nşr. Mecd Mekkî), Beyrut 1433/2012, II, 843-853; 
“Mu ¼am med Øâli¼ el-Fer fûr”, Mu£ce mü’l-Bâbi¹în 
li-şu£arâßi’l-£Arab fi’l-šar neyn et-tâsi£ £aşer ve’l-
£iş rîn (http://www.al mo ajam.org/po et_de ta ils.
php?id=6496).

ÿAh met Özel

– —FERRÂC, Abdüssettâr Ahmed
اج ) ّ ّאر أ  ا  )

(1915-1981)

Mýsýrlý dil bilimci, nâþir, edip ve þair.˜ ™

Mı sır’ın Kanâ vilâye ti nin İsnâ mer ke zin-

de ki Usfûn kö yün de doğ du. İl ko ku lu ve 

li se yi dinî eği tim ve ren I. Fuâd Ens ti tü-

sü’nde ta mam la dı. 1939’da Ka hi re Üni-

ver si te si’nin Dârü lulûm Fa kül te si’nde öğ-

re nim gör me ye baş la dı. 1943’te bu ra dan 

me zun ola rak Arap di li dip lo ma sı, 1945’te 

de mu al lim lik icâze ti al dı. Ka hi re’de Mec-

mau Fuâd el-Ev vel’in (Mec mau’l-lu ga ti’l-
Ara biy ye) çe şit li bi rim le rin de gö rev al dı, 

1960’ta ku ru mun der gi si ne edi tör ol du. 

1965 yı lın da Kü veyt’e ta şın dı, bu ra da ken-

di si ne En for mas yon Ba kan lı ğı’nda kül tü-

rel mi ra sı ko ru ma ko or di na tör lü ğü gö re vi 

ve ril di. Ve fa tı na ka dar sür dür dü ğü bu gö-

rev çer çe ve sin de özel lik le nâdir eser le rin 

tah kik ve neş riy le il gi li önem li hiz met ler de 

bu lun du. Ferrâc Kü veyt’te ve fat et ti.

Özel lik le tah kik ala nın da te ma yüz eden 

Ab düs settâr Ferrâc, bir çok kla sik ese-

rin neş ri ni ger çek leş tir di ği gi bi baş ka la-

rı ta ra fın dan ya pı lan ba zı ne şir ça lış ma-

la rı nı da göz den ge çir miş tir. Bu alan da 

ilim dün ya sı na sağ la dı ğı en önem li kat-

kı, Mu ham med Mur tazâ ez-Zebîdî’nin 

Tâcü’l-£arûs’unun tah kik ve neş rin de 

gös ter di ği gay ret tir. Ya kın ar ka daş la rın-

dan, dö ne min ba kan lık müs te şa rı edip 

Ah med es-Sekkåf’ın teş vi kiy le Arap ça’nın 

en ge niş söz lü ğü olan bu ese rin tah ki kin-

den so rum lu ko mis yon da ko or di na tör lük 

yap mış, yak la şık otuz ye di yıl sü ren ya-

yın sü re cin de ve fa tı na ka dar ara lık sız on 

al tı yıl (1965-1981) ça lış mış tır. Zebîdî’nin 

ha ya tı nı ve eser le ri ni, Tâcü’l-£arûs’un 

yön tem ve kay nak la rı nı ta nı tan tak dim 




