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Arap alfabesinin 
yirminci harfi. 

_j 

Osmanlı ve Fars alfabeterinde yirmi 
üçüncü, Latin asıllı bugünkü Türk alfa
besinde yedinci harf olup "fe" diye söy
lenir. Birçok yazı sisteminde asli sesler 
(fonem) arasında yer almayan f Ural-Al
tay, Hint -Avrupa ve Sami dil ailelerinin 
bazı kollarında p, ph ve w seslerinden 
türemiş görünmektedir; dolayısıyla ye
rini bazandudak-diş fonemlerinin sada
lısı (cehrf, sonore) olan "v"ye, bazan du
dak seslerinden "b"ye, "p"ye veya çift 
dudak sesi "w"ye, bazan da nefesli du
dak seslerinden "bh", "ph"ye bırakır; me
sela Yunan, Ermeni, Sanskrit, Tibet ve 
Kore dillerinde f yerine ph kullanılır. Es
ki Mısır, Kıbrıs ve Numidya dilleri ile İber
ce, Çince ve Japonca'da ana sesler ara
sında sayılan "f"ye genel Türk dilinin ana 
sesleri arasında bulunmadığı için Orhun 
ve Yenisey kitabelerinde rastlanmaz; La
tince'ye de eski Sami dillerdeki "vav"
dan dönüşerek geçmiştir. 

Fa Arap alfabesinin ilk noktalanan harf
lerindendir ve noktası yalnız Mağrib ya
zısında altına ( ._, ), diğer islami yazıla
rın tamamında ise üstüne konulur. Arap
ça'da hurOfü'l -mebaniden (ana sesler, ra
dicals) sayılan fa harfi dudak ünsüzleri
nin (hurüfü'ş-şefeviyye, labiale) sert ve sa
dasız (mehmüs, sourd) şekli olup üst ön 
dişierin alt dudağa bastırılarak nefesin 
sürekli verilmesi suretiyle çıkarılır; sız
malı ve titreşimsiz, zayıf sesli bir dudak
diş fonemidir. Fi'l ( ~ ) ölçüsünün (ve
zin) birinci harfini teşkil ettiği için bu ve
zindeki kelimelerin ilk harfi "faü'l-fi'l" 
adını alır. Kelimelerin asli harfi olarak 
geldiği gibi bir başka asli harfin yeri
ne bedel olarak, bazan da atıf, ceva
bü'ş-şart vb. nin önüne zait olarak gelir 
(İbn Cinnf. I, 247). Mesela asli harf ola
rak fi'l ölçüsünün ilk ( ~ fahm), ikinci 
( J.<; kufl) ve üçüncü ( u!> hilf) harfi ko
numundadır. Bedel olarak "se" ( w ) ün
süzünün yerini alabilir: "Sümme" ( ~) 
yerine "fümme" ( ~ ), "cedes" (w~) ye
rine "cedef" ( u~ ). "sam· ( t.Y) yerine 
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"fQm" ( ~._,! ) gibi. "İn tuhsin ileyye falla
hu mücazfke" ( 4.J~ .U.IJ Jl ~ .:ıl -
Eğer bana iyil ik edersen seni ödüllendirecek 
olan Allah'tır) ifadesinde f , bir isim ve ce
vap cümlesi olan "Allahu mücazfke"nin 
önüne, şart ile sonuç (cevabü'ş-şart) ara
sında irtibatı temin etmesi için gerekli 
görülüp zait olarak getirilmiştir. Burada 
"fa"nın gerekli görülmesinin sebebi, nor
malde şart ve sonuç kipindeki cümle
lerde, biri diğerinin meydana gelmesine 
yol açacak istikbal bildiren iki fiil cümlesi 
bulunurken söz konusu örnekte sonuç 
cümlesinin fıil değil isim cümlesi olması
dır. Çünkü isim cümlesi aradaki irtibatı 
temin edememekte, bu görev için bir atıf 
edatına ihtiyaç duyulmaktadır. Gramerci
ler edatlar arasında yalnız fa harfine bu 
görevi yüklemişlerdir (a.g.e., I, 253). İstik
bale yönelik şart cümlelerinde fa edatı, 
yukarıdaki örnekte ve, "İn küntüm tuhib
bOna'llahe fettebiOni yuhbibkümu'llah" 
( .U.Ih ~y,:;l.! .Wl 0~ r-:s .;ıl - Eğer Al
lah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi 
sevsin) ayetinde (Al-i İmran 3/ 31) oldu
ğu gibi şartın sonucunu gösteren cüm
lelerin başına gelmekte, "!ev" ile baş
layan şart cümleleri için ise mazi anla
mı taşıdıklarından dolayı kullanılmamak

tadır. 

Bir edat olarak Kur'an-ı Kerim'de 2987 
yerde geçen (İsmail Ahmed Amayire - Ab
dülhamfd M. es-Seyyid, s. 287-331) fa har
fi emir, nehiy, soru, dua, temenni, beyan 
ve olumsuzluk bildiren cümlelere cevap 
teşkil eden gizli "en" ile nasbedilmiş mu
zari fiilierin başında kullanılır ve iki ayrı 
cümlenin anlamını tek bir cümlede top
lar. Mesela, "La teştümhu feyeştümek" 

( ~ ....::;;.J 'll - Ona küfretme ki o da 
sana küfretmesin) gibi. "Saiden" ( f-~>-L- ), 
"kat" ( .W ), "hasbü" ( ...,_.....,.. ) gibi kelime
lerin başında ise tezyin için zait olarak 
kullanılır (Mehmed Zihni, s. 222, 338, 341 ). 

Fa Arap dilcilerini ve usOl -i fıkıh alimle
rini çok yakından ilgilendirir; çünkü bir 
cümlede bulunup bulunmaması çok fark-

lı mana ve hükümlerin çıkarılmasına se
bep olmaktadır. 

Türkçe'ye girmiş bazı yabancı kelime
lerde p ve v ile yer değiştirdiği görülen 
(İsfahan/ İspahan, fam / vam "renk", fay
ton / payton gibi) f harfi ebced hesabın

da seksen sayısına tekabül eder. Sırala
ma ve sınıflandırmalarda 7 rakamı, no
ta işaretlerini harflerle gösteren sistem
de de "fa" sesi yerine kullanılır. 
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Iii HALİT ZEVALSİZ 

FACİR 
( _ftlill) 

Kafir veya günahkar mürnin 
anlamında bir terim. 

_j 

Sözlükte "yarmak, bir şeyi genişçe ya
rıp açmak" anlamındaki fecr veya fücür 
kökünden türeyen bir sıfat olarak "din
darlık perdesini yırtan , fütursuzca gü
naha dalan, haktan batıla sapan kimse" 
gibi manalar taşır. Cahiliye devri Arap
larının haram aylarda yaptıkları savaş
lara "günah işlenen günler" anlamında 
eyyamü'l-ficar adı verilirdi. Facir kelime
sinin kökünü oluşturan fücQr, "şehvet 

gücünün ileri dereceye varması" veya 
"nefsin insanı şeriat ve ahlak ilkelerine 
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FACiR 

aykırı işler yapmaya sevkeden özelliği" 

diye de tarif edilir (et-Ta'rf(at, "el-fücı1r" 

md.; Tehanevi, Keşşa{, "el - fücur" md.). 
"İlahi emirlerden çıkan kimse" anlamı
na gelen fasık terimi ile facir arasında 
benzerlik varsa da fasıkın facirden da
ha umumi olduğu kabul edilir (İsmail 

Hakkı Bursevi, s. 163). 

Facir kelimesi Kur'an-ı Kerim'de bir 
yerde müfred, dört yerde cemi s igasıy

la (fecere, füccar) yer almakta, bir ayette 
de kökü olan fücür geçmektedir. Fiil si
gasıyla yer alan kullanımlarının sadece 
biri (el-Kıyame 75/5) terim manasını ta
şır. Facir Kur'an'da daha çok günah iş

lemenin nihai noktasında bulunan "ka
fir" manasında kullanılmaktadır. İlgili 
ayetlerde belirtildiğine göre yeryüzünde 
fesat çıkaran ve ölümden sonra dirilişi 

inkar eden facirler ahirette, iman edip 
kötülüklerden sakınanlarla aynı muame
leye tabi tutulmayacak, müminlerin yü
zü pariayıp gülecek ve onlar naim cen
netlerine girecekler, facirlerin yüzü ise 
kararacak ve kendileri alevii ateşe atıla
caklardır (bk. M. F. Abdülbakı, el-Mu'cem, 

"fcr" md.) Toshihiko lzutsu, fücür keli
mesinin ima ettiği "sapma göstermek" 
manasından hareketle Kur'an'daki an
lamını "doğru yoldan ayrılmak ve gayri 
ahlaki iş yapmak" şeklinde gösterir (The 

Ethica/ Terms in the Koran, s. 151). 

Bazı hadislerde yalan söyleyen, zina 
fiilini işleyen , Kur'an'ı okuduğu halde 
başkalarını ondaki buyruklara uymaya 
çağırmayan, yalan yere yemin eden, in
sanları aldatan ve faizeilik yapanların fa
cir oldukları bildirilerek kelime "günah
kar mümin" anlamında kullanılmış (Müs

ned, I, 135; III, 37, 428; V, 455; VI, 321; 

Buhari, "AJ;ıkam", 30, "Şalat", 32, "Cihii.d", 
44), bir kısmında da cennete sadece mü
minlerin gireceği, facirlerin cehennem
lik olduğu (Buhar!, "Cihad", 182), Kur'an 
okuyan facirin kokusu güzel, tadı acı , 

Kur'an okumayan facirin ise kokusu bu
lunmayan, tadı da acı olan bitkiye ben
zediği (Buhar!, "Tevl_ıid", 57). ölen mü
minlerin dünya sıkıntılarından kurtul
duğu, ölen facirlerden ise dünyadakile
rin kurtulduğu (Müslim, "Cena'iz", 61) 

belirtilerek facire "kafir" veya "münafık" 
anlamı verilmiştir. 

Kelam ilminde facir, kafir veya mü
min sayılıp sayılmayacağı açısından tar
tışma konusu olmuştur. Gerek Mu'tezi
le gerekse Mürcie alimleri facire "büyük 
günah işleyen mümin" manası vermiş-
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ler ve buna bağlı olarak onun hakkında 
fikir yürütmüşlerdir. Mu'tezile'ye göre 
facir imandan çıkmıştır, tövbe etmeden 
öldüğü takdirde ebedi olarak cehennem
de kalır. Zira Kur'an-ı Kerim'de facirle
rin ahirette cehenneme atılacakları ve 
oradan ayrılmayacakları haber verilir (el
İnfitar 82/ 14-16) Mürcie'ye göre ise fa
cir her ne kadar ilahi emirlere karşı ita- . 
atsizlikte bulunmuşsa da iman esasla
rını benimsediği için müminlerle bera
ber olacaktır (Kadi Abdülcebbar, s. 590, 

682; Fahreddin er-Razi, XXXJ, 84). 

Ehl -i sünnet alimlerine göre facir ka
fir, münafık ve büyük günah işleyen mü
mini de kapsayan bir terim olduğundan 
her facir hakkında aynı hükmü vermek 
mümkün değildir. Kelime mutlak ola
rak kullanıldığı takdirde kafir manası
na gelir. İman ettiği halde günah işle
yenler ise bu anlamda facir kabul edile
mezler. Buna göre facirlerin cehennem
den ayrılmayacaklarını haber veren nas
larla kafirlerin veya münafıkların kaste
dilmiş olması gerekir (Matüridi, s. 329; 

İbn Hazm, III, 276-279; Fahreddin er-Razi, 
XXXI, 84-85). 

Facir kelimesinin Kur'an'daki kullanı
lışı göz önünde bulundurulduğu takdir
de Mu'tezile ile Mürcie'nin fikirlerini doğ
ru bulmak mümkün değildir. Çünkü fa
cir ya kafir kelimesini tekit etmekte ve
ya müminin zıddı anlamında zikredilmek
tedir. Hadislerde ise facir kafir, müna
fık ve günahkar mürnin için ortak bir ad 
olarak kullanılmakta, böylece bir anlam
da her kafirin facir olduğuna, fakat her 
facirin kafir olmadığına işaret edilmek
tedir. Nitekim Ebü Hanife'nin el-Fılf-

hü'l- ekber'inde geçen (İmam-ı Azam'ın 
Beş Eseri, s. 61) ve zamanla bütün Ehl-i 
sünnet'in ortak görüşü haline gelen, "Sa
lih (ber) olsun facir olsun her müminin 
arkasında namaz kılmak caizdir" şeklin
deki meşhur ifadede facir "günahkar 
mümin" anlamında kullanılmış, böylece 
her facirin dinden çıkmış olmayacağına 
ve imanını korumakla birlikte günahkar 
olan bir kimsenin İslam cemaatinin bir 
ferdi sayılması gerektiğine işaret edil
miştir (krş. BER). Sonuç olarak facirin, 
nasların çoğunda itaatten uzaklaşma
nın nihai noktası olan "kafir" anlamına, 
bazı hadislerde de mürnin olmakla bir
likte "büyük günah işleyen kimse" ma
nasına geldiği anlaşılmaktadır (büyük 
günah işleyen kimsenin dini durumu için 
bk. KEBIRE) 
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~ ÜSMAN KARADENİZ 

FAGNAN, Edmond 

(1846-1931) 

Fransız şarkiyatçısı. 
_j 

Belçika'nın Liege şehrinde doğdu. Bu
radaki üniversitede hukuk doktorası yap
tı ve Paris'te Ecole des Langues Orien
tales Vivantes'a devam ederek Arapça, 
Farsça, Türkçe, İbranice öğrendi. 1873 
yılında Bibliotheque Nationale'in el yaz
maları bölümüne girdi; bu arada de Sa
le'in yönetiminde çıkan Recueil des his
toriens des Croisades'da Doğu tarihçi
lerinin yayıniarına katıldı. 1884'te Ceza
yir'e giderek 1919 yılında emekli olun
eaya kadar Ecole des Lettres d'Alger'
de Arapça ve Farsça okuttu; bu uzun 
hizmetinden dolayı 1930 yılında Legion 
d'Honneur nişanıyla ödüllendirildi. Aynı 
zamanda İspanya Kraliyet Akademisi ile 
Madrid Tarih Cemiyeti' nin de üyesi idi 
ve 1892-1895 yılları arasında Cezayir 
Tarih Kurumu'nda redaksiyon uzmanı, 
189S'ten 1904'e kadar da aynı kurumda 
genel sekreter olarak görev yaptı. 

Eserleri. Fagnan, özellikle İslam dini ve 
Kuzey Afrika açısından önem taşıyan çe
şitli tarihi ve hukuki metinleri n neşir ve 
tercümelerine ağırlık vermiş, bu yolla İs
lam medeniyetinin Batı'da tanınmasına 
katkıda bulunmuştur. Eserlerinin başlı

caları şunlardır: 1. Se 'adet Nameh (Le
ipzig 1880). Nasır-ı Hüsrev'in "Sa'adetna
me" adlı şiirinin Farsça metniyle Fran
sızca tercümesidir. z. Concordances du 


