
FARS 

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) 
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FARUK 
( clJ.)l; ) 

(ı 920- ı 965) 

Son Mısır kralı 
(1936- 1952). 

11 Şubat 1920'de Kahire 'de doğdu. 
Babası Osmanlı Hidivi ismail Paşa ' nın 
oğlu Kral Fuad, annesi yine Türk asıllı 

Kraliçe Nazlı Sabri Hanım ' dır. 13 Nisan 
1922'de veliaht tayin edildi. ilk eğitimini 
sarayda ingiliz ve Fransız mürebbiyeler
le öğretmenlerden ve Mısırlı özel hoca
lardan aldı ; 1935'te ingiltere'deki Wool
wick Kraliyet Askeri Akademisi'ne gön
derildi. Fakat yedi ay kadar sonra ba
basının ani ölümü üzerine ülkesine dön
dü ve 6 Mayıs 1936 günü tahta çıktı. Bir 

Son Mısır k ra lı 

Faruk b. Fuad 

müddet sonra Mısır ile ingiltere arasın
da siyasi ve askeri ilişkileri yeniden dü
zenleyen bir ittifak antiaşması imzalan
dı (26 Ağustos ı 936) Bu antlaşma ile Mı
sır' ın ingiltere'ye olan bağımlılığı azaltı
lırken ingiltere Süveyş Kanalı'nda aske
ri üs bulundurma hakkı kazandı. 1937'
de Montrö Konferansı ile kapitülasyon
lar kaldırıldı ve aynı yıl Mısır Milletler Ce
miyeti'ne üye oldu. 

ll. Dünya Savaşı yıllarında ingiltere'nin 
Mısır üzerindeki baskısı arttı. Faruk'un 
takip ettiği bu ülke yanlısı politika hal
kın tepkisine sebep oluyor. hızla gelişen 
milliyetçi çevreler Süveyş bölgesindeki in
giliz birliklerinin ülkeyi terketmesini isti
yorlardı. Göreve geldiğinde halkın sevgi 
gösteriler iyle karşılanan Faruk özellik
le savaştan sonra gözden düştü . 1948-
1949 Arap- israil Savaşı ' ndaki yenilgi ve 
askerlerin bu yenilgide kralın tutumu
nun önemli rol oynadığını ileri sürmele
ri halkın ona olan güvenini iyice sarstı 
ve ülkedeki siyasi bunalımı arttırdı. Ay
rıca onun otokratik idaresi ingiliz kuv
vetlerine ve büyük toprak sahiplerine 
dayanıyor, bu durum ise milliyetçilerin 
istekleriyle çelişiyordu . Öte yandan pa
raya ve sefahata düşkünlüğüyle tanı

nan Faruk'un özel hayatı da halkın tep
kisini çekiyordu. Faruk, kendisine karşı 
muhalefette en önemli rolü ülkenin si
yasi hayatında son derece etkili olan 
Vefd Partisi ' nin oynadığını aniayarak 
halkın desteğini sağlamak için ihvan-ı 
Müslimin'e yanaşmaya çalıştı : ülkedeki 
bütün siyasi partiler için toplantı yasağı 
uygulanırken bu parti özel izinle kongre
lerini yapabiliyordu. 

1950'li yılların başında Faruk yöneti
mi ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. 

Başbakan Nehhas Paşa'nın Ekim 1951'
de, ingiltere'nin Mısır'daki varlığının de
vamını sağlayan 1936 antlaşmasını tek 
taraflı olarak f eshetmesi ha l kın büyük 
coşkusuyla karşılanırken krala karşı du
yulan öfkeyi arttırdı. Vefd Partisi milli
yetçilerinin tahtını yıkmaya hazırlandı

ğını anlayan Kral Faruk ingilizler 'e ya
naştı. Kanal bölgesindeki ingiliz kuwet
lerine karşı Mısırlı fedailerin giriştikleri 
gerilla hareketlerinin yoğunlaşması ve 
19 Ocak 1952 günü bir garnizona saldı
rıda bulunulması üzerine 25 Ocak günü 
ingilizler ' in ismailiye ·de karşı saldırıya 
geçerek katliam yapmaları ülkede bü
yük bir infiale yol açtı ve sokağa dökü
len halk ingilizler'in kaldığı binaları ate
şe verdi : hükümetin sıkıyönetim ilan et
mesi ve bazı sert tedbirler alması ise 

FAROKT, Abdülbaki 

meseleye çözüm getirmedi. Bu olaylar
dan ve o günlerde meydana gelen Kahi
re yangınından faydalanan Faruk, Vefd 
hükümetinin başbakanı Nehhas Paşa 'yı 

aziederek yerine ingilizler'in güvenilir 
adamı Ali Mahir Paşa'yı getirdi : ancak 
bu durum istikrarı sağlayamadığı gibi 
ülkeyi hızla ihtilale yaklaştırdı. 

22123 Temmuz 1952 gecesi Cemal 
Abdünnasır ve arkadaşlarının yönetime 
el koymaları üzerine Kral Faruk, darbe
cilerin bütün şartlarını kabul ettiğini bil
dirdiyse de tahtta kalması hem ihtilal 
hem de ülkenin bağımsızlığı için doğru 
bulunmadığından hal'edilerek ülke dı

şına çıkarılmasına karar verildi. Bunun 
üzerine Faruk 26 Temmuz 1952 günü, 
ikinci eşi Kraliçe Neriman Sadık'tan do
ğan altı aylık oğlu veliaht Prens Ahmed 
Fuad lehine tahttan feragat ettiğini bil
diren bir vesikayı imzalayarak Mısır'dan 

ayrıldı ve Roma 'ya gitti. Burada. sara
yında bulunan italyan danışmanları ara
cılığıyla önceden hazırlattığı malikaneye 
yerleşip Avrupa yüksek sosyetesine da
hil oldu ve sık sık seyahat ettiği isviçre, 
Fransa ve Monako'da hızlı bir hayat sü
rerek 18 Mart 1965'te Roma'da kalp kri
zinden öldü. 1959 yılında Monako vatan
daşlığına geçmiş olan Faruk ailesinin yö
netimden aldığı özel izinle Kahire'de top
rağa verildi. 
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liJ M u s TAFA L. B i LG E 

ı FARÜKİ, Abdülbaki ı 

( ~_,J l4ll ~l:J I ..u. ) 

Abdülbaki b. S üleyman 
b. Ahmed el-Fan1ki 

(ö. 1278/ 1861) 

L Edip, şair, tarihçi ve devlet adamı. _j 

1204'te ( 1790) Musul'da dünyaya gel
di. 1203'te ( 1789) doğduğu da söylen
mektedir (Mahmud ŞükrT ei-Aiüsi, 1, ı 16 ; 

Abbas el-AzzavT. VII , ı 40 ) Babası ta rafın-
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