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lışmalar oluşturur; bu sebeple Arap mü
sikisi tarihinin birkaç büyük otoritesin
den biri kabul edilmiştir. Türk mOsikisi 
araştırmaları açısından da önem taşı

yan bu eserlerinin belli başlıları şunlar
dır: 1. The Arabian Influence on Mu
sical Theory(London 1925). z. The Ara
bic Musical Manuscripts in the Bad
leian Library (l.,ondon 1925). 3. A History 
of Arabian Music to the XIIIth Cen
tury (London 1929). Doktora tezinin üç 
yıl sonra yapılan genişletilmiş bir neşri
dir. ilim aleminde çok büyük ilgi gören 
bu çalışma Arap mOsikisi tarihi konu
sunda bir dönüm noktası kabul edilir. 4. 

Histarical Facts for the Arabian Mu
sical Influence (London 1930). Ortaçağ 
Avrupa müziği üzerindeki Arap etkisini 
inceleyen makalelerinin kapsamlı biçim
de genişletilmesinden meydana gelen 
bir eserdir. Otoriteler Farmar'ın bu ki
taptaki bazı hatalı yaklaşımiarına dik
kat çekmişlerse de bu tenkitler, İslam 
ve Batı müzik tarihi üzerine sağlam bil
giler veren eserin öneminden fazla bir 
şey kaybettirmemiştir. s. The Organ of 
the Ancients (London 1931 ). Eski İbra
ni, Süryani ve Arap kaynaklarına daya
nılarak org üzerine ortaya konulmuş ge
niş bir incelemedir. 6. Studies in Orien
tal Musical Instruments {I, London 1931 ; 
ıı. Glasgow 1939). Eserde Şark mOsikisin
de kullanıJan çalgıların menşeleri, adla
rı, şekilleri ve gelişmeleri hakkında bil
giler verildikten sonra özellikle ud üze
rinde durulmuş ve arkasından ud başta 
olmak üzere bazı çalgıların İslam dün
yasından Ortaçağ Batı dünyasına geçiş 

süreci incelenmiştir. 7. al-Fiiriibi's Ara
bic-Latin Writings on Music (Glasgow 
ı 934 ). Farabfnin Avrupa kütüphanele
rinde bulunan mOsikiyle ilgili yazılarının 
ve Latince tercümelerinin İngilizce'ye ya
pılmış çevirisidir. Farmer bu eseriyle Tho
mas Hunter Weir hatıra ödülünü kazan
mıştır. 8. Turkish Instruments of Music 
in Uıe Seventeenth Century. As Descri-
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le bi (Glasgow ı 937). Evliya Çelebi'nin Se
yahatname'sindeki sazlarla ilgili kısım
ların birtakım ilavelerle genişletilmiş in
gilizce çevirisidir. Eser M. İlhami Gökçen 
tarafından bazı notlarla zenginleştirile
rak Türkçe'ye tercüme edilmiş ve Mu
siki Mecmuası'nda yayımlanmıştır (sy. 

409 vd.). 9. The Sources of Arabian Mu
sic (Glasgow 1939). Arap mOsikisiyle il
gili kaynakların tanıtıldığı açıklamalı bir 
bibliyografya çalışması olan eser Far
mer'ın en önemli araştırmaları arasında 
yer alır. Yazarın ölümünden kısa bir sü
re önce ikinci baskısı yapılan bu kitap 
(Leiden 1965) Arap mOsikisi üzerine ya
zılmış, bugün mevcut veya adına sade
ce literatürde rastlanan bütün kaynak
ları bir araya topladığı için önem taşı
maktadır. 10. Oriental Studies: Mainly 
Musical (London- New York 1953). Özel
likle Mezopotamya, Grek, Türk, Arap ve 
bazı Afrika yerlilerinin çalgılarını ağırlık
lı olarak ele alan Şark mOsikisine dair 
geniş kapsamlı bir çalışmadır. 

Farmer'ın makalelerinin büyük çoğun
luğu Bulletin of the School of Oriental 
and African Studies, Journal of the 
Royal Asiaile Society of Great Britain 
and Ireland, Orientalistiche Literatur
zeitung ve Transactions ot the Glasgow 
University Oriental Society'de yayım

lanmıştır. Ayrıca Şark mOsikisiyle ilgili 
makalelerinin büyük bir kısmı 1986 yı
lında, Frankfurt'taki İslam ve Arap İlim
leri Tarihi Enstitüsü'nün yayınları ara
sında Studies in Oriental Music adı 
altında ve iki cilt halinde yeniden basıt
mıştır. Eckhqrd Neubauer tarafından ha
zırlanan ve Farmer'ın 192S-1969 yılları 
arasında yayımianmış makalelerini içine 
alan bu eserin ı. cildi "Tarih ve Nazari
yat", ll. cildi "Çalgılar ve Askeri Müsiki" 
alt başlıklarını taşımaktadır. Farmer The 
Encyclopaedia of Islam 'a ve bunun Ur
duca'sına birçok madde yazmış, George 
Grove'un Dictionary of Music and Mu
sicians (London 1954) ve New Oxiord 
History of Music (London 1957) adlı 

Taht -ı cemsid 
harabelerinden 
bir görünüş -
Persepolis 1 
ira n 

eserlerinin hazırlanmasına da yardımcı 
olmuştur. Ayrıca The Musical Times, 
The Times Literary Supplement ve 
Glasgow Evening News gibi gazete ve 
dergilerde çeşitli makaleleri çıkmıştır; 

bir kısmı yayımlanmamış pek çok da çe
virisi vardır. Glasgow Üniversitesi Kütüp
hanesi'nde bulunan Farmer özel kolek
siyonunun katalogundaki bilgiler onun 
sadece Şark mOsikisi alanında araştırma 
yapmakla yetinmediğini, tarih, edebiyat. 
felsefe konularında da makaleler yayım
ladığını ve Gerald Barry takma adıyla şiir 
yazdığım ortaya koymaktadır. 

Fikirlerini ve tenkitlerini çok açık bi
çimde ve parlak bir üslupla ifade eden 
Farmer ilim dünyasında önemli bir iz bı
rakmıştır. Ancak eserlerinde Abdülka
dir-i M.eragi, Safiyyüddin Abdülmü'min 
ei-Urmevi, Ladikli Mehmed Çelebi gibi 
bazı Türk müsikişinaslarını Arap ve Acem 
mOsiki çerçevelerinde değerlendirmesi, 
başta Hüseyin Sadeddin Are! olmak üze
re birçok müsiki bilgini tarafından ten
kit edilmesine yol açmıştır. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Necib Akik!, el-Müsteşri~iin, Kahire 1980, ll, 
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E.- E. Neubauer, "Henry George Farıner on 
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Iii SADETTiN ÖKTEN 

FARS 
(V".) l! ) 

İran'da eyaJet 
ve eskiden burada yaşayan 

bir kavim. 
_j 

Pars kelimesinin Arapçalaşmış şekli 

olan Fars bugünkü iran'da güneyde İran 
körfezi, doğuda Kirman, kuzeyde İsfa
han, batıda Hüzistan'la çevrili coğrafi 

bölgeye verilen addır. Batı literatürün
de Persia şeklinde kullanılan kelime ise 
bi.)tün iran'ı ifade etmektedir. 

Bugünkü idari taksimatta iran'ın ye
dinci . eyaJetini oluşturan Fars so· - ss· 
doğu boylamları, 26. - 31· kuzey enlem
leri arasında yer alır. Kuzeybatıdan gü
neydoğuya doğru uzanan dağ silsileleri
nin en yüksek noktası olan Dina tepesi 
427S m. yüksekliktedir. Dağlar arasın
da dar geçitler ve vadiler bulunur. İklimi 
Basra körfezi kıyılarında sıcak, kuzey
deki yüksek bölgelerde soğuk, bu böl
gelerin boğaz, vadi ve geçitlerinde ise ıll
mandır. Bölgenin buraya bağlı körfezde-



ki adatarla birlikte yüzölçümü 200.000 
km2 'dir. Şiraz (848 289 lı9861l. Büşehr 
(120.787). Lar (37 923), Fesa (64.77ı). Ka
zerün (73.444), Cehrem (77. ı 74), Abade 
(40.969) ve Firüzabad (34.433) olmak üze
re sekiz il, otuz iki ilçe, 1 54 nahiye ve 
2924 köyden oluşur. Eyaletin nüfusu 
3.193. 769 (1986) olup idare merkezi Şi
raz'dır. Bölgenin başlıca ürünlerini buğ
day, pamuk, pirinç, tütün ve turunçgil
ler meydana getirir. Eyalet nüfusunu 
etnik olarak Farslar. Türkler ve Araplar 
oluşturur. Bölgede Türk kabilelerinden 
özellikle Kaşkaylar, Aynallu, Saharlu ve 
Neferi aşiretleri oldukça kalabalık nü
fusa sahiptir. Bunlara Horasan ·dan ge
lip bölgeye yerleşen Türk kökenli Ebi
verdiler'i de eklemek gerekir. Bu kabi
lelerden Aynallu, Baharlu ve Neferi aşi
retlerine mensup olanlar yarı göçebe ha
linde yaşarlar. 

Fars. Ahameni (m.ö. 559-33ı) ve Sasa
ni (225-65 ı) hanedantarının kurulup hü
küm sürdüğü önemli bölgelerden biriy
di ve yaklaşık bugünkü eyalete tekabül 
etmekteydi. Pars (Perse) adı bu bölgenin 
ismi olduğu kadar burada yaşayan kav
min de adı idi. Eski Yunan kaynakların

da Persis olarak geçen kelime OrtaÇağ 
Avrupa yazarları tarafından Pers (Perse) 
şeklinde kaydedilmektedir. Yunanlılar 

Farslar'a Persay diyorlardı. Bu eyalette 
hüküm süren iki hanedandan Ahameni
ler'in buraya ne zaman geldiği bilinme
mektedir. Ahamenller İskender'in istila
sına kadar (m ö. 33 ı) hüküm sürdüler. 
İskender'in ölümü üzerine (m.ö. 323) im
paratorluğu yöneten Selefkus ve oğlu 

Yunan medeniyetini İran 'a sokmaya ça
lıştılar. Fars'ta şehirler kurup buraya Yu
nanlı göçmenler yerleştirdiler. Fars IV. 
Antyohos'un ölümüne kadar (m.ö. 164) 
Se1efkiler'in elinde kaldı. Bu hükümda-

M üze-i Fars-Siraz 1 Iran 

rın ölümü üzerine Fars bağımsızlığına 

kavuştuysa da bir süre Eşkaniyan hane
danının hakimiyeti altına girdi. 

Erdeşir-i Babekan. Eşkanller'e karşı 

ayaklanarak son hükümdar Artavan'ı öl
dürdü ve Fars'ta Eşkani hakimiyetine son 
verip Sasani hanedanını kurdu (225). Baş
langıçta bu hanedanın da başşehri olan 
Şiraz'ın yerini daha sonra Ktesifon (Me
dain) aidı. Sasaniler Arap istilasına kadar 
Fars'ı yönettiler. Hz. Ömer döneminde 
Araplar ilk defa Fars'ı ele geçirme giri
şiminde bulundular. Bu amaçla Bahreyn 
Valisi Ala b. Hadrami, Arfece b. Herse
me'yi Fars üzerine gönderdiyse de bu 
sefer başarısızlıkla sonuçlandı. Bundan 
sonra Osman b. Ebü'I -As Bahreyn vali
si olunca kardeşi Hakem'i bir orduyla 
Fars'a sevketti. Hakem kıyıdaki birkaç 
adayı alıp karaya çıktı. ancak ülkenin içi
ne doğru ilerleyemedi. Hz. Osman dev
rinde üçüncü bir girişimde bulunulduy
sa da Osman b. Ebü'I-As kumandasın
daki ordu Sasani kuwetlerine yenildL 
Aynı dönemde Ebü Müsa el-Eş 'ari ve Os
man b. Ebü'l-As Şiraz'ı birlikte ele ge
çirdiler. Basra Valisi Abdullah b. Amir 
kumandasındaki ordu önce İstahr'ı, da
ha sonra Firüzabad'ı ele geçirerek Fars'ın 
tamamını İslam hakimiyeti altına aldı (28 
16491 veya 29 l650j). 

İslamiyet'in ilk dönemlerinde Fars Sa
sanller devrindeki gibi Erdeşir-i Hürre, 
Sabür Hürre. Daracird. Errecan ve istahr 
olmak üzere beş bölgeye ayrılmıştı. Fars 
eyaletinden alınan haraç önceleri 33 mil
yon dirhemken Abbasi Halifesi Mütevek
kil - Alellah zamanında 35 milyona çıka
rıldı. Cizyeden elde edilen yıllık gelir ise 
18 milyon dirhemdi. Bu dönemde Kevir 
çölü civarında bulunan bölgelerle Yezd'in 
istahr'a bağlanması sonucunda Fars'ın 
sınırları genişledi. Ancak bunlar Moğol 
istilası sırasında Fars'tan ayrıldı. 

Abbasiler'in zayıflaması ile iran'ın çe
şitli bölgelerinde devletler kurulmaya 
başlandı. Bunlardan biri de 253'te (867) 
Şiraz başşehir olmak üzere Fars'ta ku
rulan Saffarller hanedanıdır. Saffariler'
den Amr b. Leys bugün Şiraz'da Mescid-i 
Cami adıyla anılan bir ulucami yaptır
mıştır. Saffarller'den sonra Fars Adudüd
devle zamanında (978-983) Büveyhiler'in 
hakimiyeti altına girdi. Bu hükümdar 
Fars'ta bugün bile faydalanılan Bend-i 
Emir'i yaptırdı. Büveyhiler'den sonra 
Tuğrul Bey döneminde Selçuklular böl
genin bazı şehirlerini ele geçirdiler (442 / 
ı 050-5 ı); ancak gerçek anlamda Selçuk
lu hakimiyeti 454'te ( 1 062) Çağrı Bey'in 
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oğlu Kavurd Bey tarafından tesis edildi. 
Selçuklu iktidarının zayıflaması üzerine 
Fars Atabegleri adıyla meşhur olan Sal
gurlular önce Selçuklular'a, daha son
ra Harizmşahlar ve Moğollar'a bağlı ola
rak hakimiyetlerini sürdürdüler. Bu ata
beglerin sonuncusu olan Abiş Hatun. Hü7 
lagü 'nun oğlu Mengü Timur ile evlene
rek Fars'ın yönetimini ona bıraktı (670/ 
ı271-72). 

754 ( 1353) yılında Muzafferiter hane
danının kurucusu Mübarizüddin Muham
med Fars'ı ele geçirdi. Timur istilasına 
kadar (795 1 ı 393) bu hanedanın hakimi
yeti altında kalan Fars ondan sonra yats
laşık bir asır kadar Timurlular'ın yöneti
minde kaldı. Nihayet 909'da ( 1503-1504) 
Safeviler'den Şah İsmail Fars'ı aldı. Şah 
İsmail ve halefieri döneminde Fars ve 
özellikle bu eyaletin başşehri olan Şiraz 
çok gelişti. ı. Şah Abbas zamanında Fars 
eyaleti valiliğine tayin edilen İmam Kulı 
Han adeta bir hükümdar yetkisine sa
hipti. 

Safevı1er'in ardından Afganlar'dan Eş
ref' in eline geçen Fars 1727'de, o za
manlar henüz SafeVi Hükümdan Il. Tah
masb'ın bir kumandanı olan Nadir Şah 
tarafından geri alındı. Zendler'den Ke
rim Han döneminde (ı 750- ı 779) Fars bü
yük imar faaliyetleriyle birlikte refaha 
kavuştu. Ancak bu hanedanın son hü
kümdarı Lutf Ali Han ile Kaçarlar' dan 
Aga Muhammed Han arasındaki savaş
lar yüzünden büyük zararlar gördü. Ka
çarlar döneminde Feth Ali Şah'ın ölümün
den (1834) sonra oğlu Fars Valisi Hüseyin 
Ali Mirza saltanat davasında bulundu. 
1857'de İngiliz kuwetleri Basra körfe
zindeki Harg adasını aldılar ve kıyıdaki 
Büşehr'i işgal ederek ülke içlerine doğ
ru ilerlediler. fakat daha sonra yapılan 
anlaşma ile geri çekildiler. 1844'te Sey
yid Ali Mehmed liderliğindeki Babi ha-

Cami-i Vekil 'in icinden bir görünüş- Siraz / iran 
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rekatı Fars'ta olduğu kadar İran'ın diğer 
eyaletlerinde de huzursuzluk yarattı. 

ll. Dünya Savaşı sırasında Ruslar'a yar
dım etmek ve kendi çıkarlarını korumak 
amacıyla İngiliz deniz kuwetleri Bender
şahpür'da bulunan İran gemilerinin bir 
bölümünü imha ederek İran içlerine doğ
ru ilerlediler. Rusya da 1921 antlaşma
sına dayanarak İran'ın bir kısmını işgal 
etti. Savaş sonunda İngiliz ve Rus kuv
vetleri İran'ı terkettiler. 

Pehlevi hanedanının ( 1924-19791 göz
de eyaletlerinden biri olan Fars'a özellik
le İran Şah lığı 'nın 2500. yıl dönümü mü
nasebetiyle büyük ilgi gösterildi. Şfraz'a 
büyük caddeler. parklar. otel. hastaha
ne ve d iğer resmf binalarla yepyeni bir 
çehre kazandırılırken eyaletin diğer böl
geleri de yeni yollarla birbirine bağlandı 
ve birçok okul açıldı. 

Fars eyaleti Taht-ı Cemşfd (Persepo
lis). Nakş - i Rüstem. Pazargad. Ka'be-i 
Zerdüşt, Gah-i Servistan. Gar-ı Şapür, 

Şehr-i Şapür gibi tarihf eserleriyle bu
gün İran'ın en önemli turistik bölgele
rinden biridir. 
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FARS ATABEGLERİ 

(bk. SALGURLUIAR). 

FARSÇA 

(bk. İRAN [Dil )) . . 

FARSNAME 
( ... t..._).!) 

İbnü'I -Belhi'nin 
(ö. VI. /XII. yüzyıl) 

Fars bölgesinin tarih ve 
coğrafyasına dair eseri 

(bk. İBNÜ'I-BELHi). 

FARTU'I-GAFLE 

(bk. GAFLET). 

FAR OK 

( j__ı_).ill) 

Hz. Ömer'in lakabı. 

Farük kelimesi Arapça fark (furk. fur
kan) kökünden türemiş mübalağalı ism-i 
faildir. Fark sözlükte "iki nesnenin ara
sını ayırmak" manasma gelir. Hak ile ba
tılı ayıran bir kitap olduğu için Kur'an-ı 
Kerfm'e "furkan" adı verilmiş, yine hak 
ile batılın açıkça ayrıldığı bir savaş olan 
Bedir'e de Kur'an'da "yevme'l-furkan" 
denilmiştir (ei-Enfal 8/ 4 ıl 

Cahiliye devrinde Kelb kabilesi ileri ge
lenlerinden Zübeyd b. Mes'üd ile (ibnü'I
Kelbi, ll, 5801 Cebele b. Tsaf'a (Ebü Ubeyd, 
s. 364) farük denildiği bilinmekteyse de 
kendilerine bu lakabın niçin verildiğine 
dair kaynaklarda bilgi bulunmamakta
dır. Bazı hadislerde Hz. Peygamber'in 
"fark", "farık" veya "faruk" şeklinde tav
sif edildiği görülmektedir. "Muhammed 
insanlar arasında bir farktır" (Buhari, "i'ti
şam", 2) mealindeki hadiste ResOl-i Ek
rem'in müminlerle katirieri birbirinden 
ayırma özelliğine işaret edilmiştir (ibnü' I
EsTr, III, 439). Diğer taraftan Hz. Ali'ye de 
Hz. Peygamber tarafından faruk lakabı
nın verildiği rivayet edilmektedir (ibn 
Abdülber, IV, ı70; ibn Hacer, IV, 171). Ay
nı şekilde Şiiler'in de ona faruk veya fa
ruk-ı ekber dedikleri bilinmektedir (Dih
huda, xxı, ı 8l 

İslam tarihinde faruk lakabıyla tanı
nan yegane sahabi Hz. Ömer'dir. Ancak 

kendisine bu lakabın kimin tarafından 
niçin verildiği hususunda kaynaklarda 
farklı rivayetler bulunmaktadır. Taberi 
Hz. ömer'in "Faruk" diye adlandırıldığı
nı belirtmiş, ona bu lakabın kimin tara
fından verildiği hususunda selefin ihti
laf ettiğini söylemiş ve konuyla ilgili iki 
haberi eserine almıştır ( Tarfl], 1, 2728) 
Hz. Peygamber, Allah Teala hakla batılı 
Ömer ile ayırdığı için onun faruk oldu
ğunu söylemiş, Hz. Aişe de bir soru üze
rine ömer'e faruk lakabını Resülullah'ın 
verdiğini ifade etmiştir (ibn Sa'd, lll, 270-
27! ı. Bazı kaynaklarda Hz. Ömer'in bu 
lakapla anılmasının sebebi şu olaya da
yandırılmaktadır: Ömer müslüman ol
duktan sonra ResOl-i Ekrem'e başvu
rarak, "Eğer davam ızda haklıysak dini
mizi böyle gizli yaşamamıza gerek yok
tur" demiş ve Kabe'ye gidilmesini iste
miş, bunun üzerine müslümanlar Hz. 
Peygamber'i aralarına alarak birinin ba
şında Hz. Hamza. diğerinin başında Hz. 
Ömer'in bulunduğu iki saf halinde Ka
be'ye gitmişlerdir. Onların bu hali Ku
reyş'e çok tesir etmiştir. ResOl-i Ekrem 
de o gün Hz. Ömer'i hak ile batılı birbi
rinden ayırdığı için faruk diye isimlen
dirmiştir (Muhibbüddin et-TaberT, ll, 272, 
Müttaki ei-Hindi, XII, 557-558). İbn Kutey
be, insanların müslümanlıklarını gizle
dikleri bir dönemde onun islam 'ı ilan et
mesinden dolayı bu lakapla anıldığını 

söylemektedir (el·Ma'arif, s. 180 ; ibn Asa
kir, s. 45) 

Hz. ömer'i ilk defa Ehl-i kitabın faruk 
diye adland ı rdığı, bu konuda Resülullah'ın 
herhangi bir şey söylemediği de ileri sü
rülmektedir (ibn Sa'd, III, 270; ibn Şe b
be, II, 662; ibn Asakir, s. 45) Bazı rivayet
lerde ise Hz. Ömer'e faruk lakabının Al
lah veya Cebrail tarafından verildiği be
lirtilmekte ve bununla ilgili olarak şu ha
dise nakledilmektedir : Medine'de bir ya
hudi ile bir münafık ihtilafa düştükleri 
konuda Hz. Peygamber'e başvurmuşlar. 
ancak Hz. Peygamber'in yahudi lehine 
hüküm vermesi üzerine münafık ayrıca 
Ömer'e gitmekte ısrar etmiştir. Konu 
hakkında Hz. Peygamber'in verdiği ka
rarı öğrenen Hz. Ömer münafığı öldür
müş, bunun üzerine Nisa süresinin 60. 
ayeti nazil olmuş ve Cebrail Hz. Ömer'i 
"farük" diye adlandırmıştır (Zemahşe

ri, ı, 536; Vahidi, s. 1621 Hz. Ali'nin de, 
"Ömer kendisini Allah'ın farük diye isim
lendirdiği bir kimsedir" dediği belirtil
mektedir (İbnü 'l -Cevzl, s. ı4) 


