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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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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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dan soyu Hz. Ömer'e dayandığından aile
si Ömeriyyün (Ömeriler) ve Farükıyyün 
( Farükiler) lakaplarıyla tanınmış. kendisi 
de Ömeri. Farükl nisbelerini kullanmış

. tır. Bu aile Irak bölgesinde eskiden beri 
yetiştirdiği pek çok edip ve şairle üne 
kavuşmuştur. 

Tahsil hayatı hakkında bilgi bulunma
yan Farükl küçük yaştan itibaren zekası 
ve kabiliyetiyle dikkati çekmiş, ilk genç
lik yıllarından sonra edebiyata merak 
salarak deneme mahiyetinde şiirler yaz
mıştır ı c. Zeyda n. MeşB, hfrü·ş ·şa rlc , ll, 334 1 
Eserlerinin çoğunun manzum olduğu dik
kate alınırsa şii r ve edebiyata olan düş
künlüğü daha iyi anlaşılır. Henüz yirmi 
yaşına girmeden Osmanlı Devleti'nin hiz
metinde önemli görevler üstlenerek ida
ri ve siyasi konularda Musul'un temsil
cisi olan FarükT bu şehre vali tayini ko
nusunda Bağdat'a elçi olarak gönderil
miş. dönemin Bağdat valisi Kölemen Da
vud Paşa'ya. Yahya Paşa'nın Musul'a va
li tayini hususundaki arzusunu iki veciz 
beyitle dile getirerek isteğini elde etmiş 
ve kendisi de bir süre Musul valiliği yap
mıştır. Daha sonra Davud Paşa ile Os
manlı Devleti · nin arası açılınca Farüki. 
Davud Paşa ve Memlükler' in Irak'taki 
hakimiyetlerine son vermek için amca
zadesi Kasım Paşa ile Bağdat'a gitmiş, 
Kasım Paşa'nın başarısızlığa uğraması 

üzerine Halep Valisi Ali Rıza Paşa kuv
vetleri muvaffak olmuş, Farüki de bu 
tarihten itibaren hayatının sonuna ka
dar onun yanında vilayet kethüdası (vali 
yardım c ı sı) olarak çalışmıştır. 

Devlet hizmeti yanında edebiyatla olan 
ilgisini de sürdüren. şiir ve edebiyatta 
geniş bilgi sahibi olduğu belirtilen Farü
ki'nin sotibet meclisleri devrin sanatçı ve 
aydınlarıyla dolup taşardı !Hediyyetü 'l · 
' ari{fn, ı. 479; C. Zeydan. Meşahfrü ·ş· şa rk, 

ı ı . 3351 Farüki. 1278 yılı Cemaziyelewe
linin son ya da Cemaziyelahirinin ilk gü
nü (3 veya 4 Ara lık 1861 ) Bağdat'ta vefat 
etti ve Abdülkadir-i Geylani'nin kabri ya
nına defnedildi. Seyyid Abdülgaffar ei
Ahres onun için birçok kaside ve ölümü 
üzerine de bir mersiye yazmış. ölümünü 
Irak ' ın başına gelen bir felaket şeklinde 
tasvir etmiştir IL. Şeyho, ll , 9-101 

Çabuk kavrama ve üstün bir sezgi gü
cüne sahip olan Farüki irticalen şiir söy
leme kabiliyetinden dolayı "Fevri" mah
lasıyla da anılmıştır. Edebiyatı daha çok 

. siyaset için bir araç şeklinde kullanan 
şair yazdığı din dışı şiirlerinde zamanın 
devlet adamlarına övgüler. sanat değeri 
yüksek gazeller. canlı tabiat tasvirleri. 
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eğlence hayatı gibi klasik konuların ya
nında devrin siyasi olayiarına telmihler
de de bulunmaktadır. Tasawufi karak
terdeki dini şiirlerinde Hz. Peygamber'e. 
Hz. Ali'ye ve Ehl-i beyt'e, imam-ı Azam . 
Muhyiddin İbnü'l-Arabi. Abdülkadir-i Gey
lani gibi din ve tasawuf büyüklerine kar
şı duyduğu sevgiyi dile getirmiştir. Bu 
konudaki kasidelerinin çoğu alimler ta
rafından şerhedilmiştir. 

Eserleri. 1. et-Tirydku 'l-Fdruki if (m in ) 
münşe'ôti 'l-Faruki. Geleneksel şiir te
malarının yanında zamanın siyasi olay
Iarına telmihlerde bulunan eser. Osman 
ei-Mevsıli tarafından sonuna müellifin 
hal tercümesi de eklenerek neşredilmiş
tir ı Kah i re 1287. 1306, 13 ı 61 Kitapta baş
kalarına ait parçalar da bulunmaktadır. 

2. Divônü ehilleti'l - eikôr ii mega ni 
(me'ani)'l-ibtikôr (Kahi re 13 161 Divô
nü 'Abdilbôki el-Fôrıl.(i:lolarak da bili
nen bu kitabın bir önceki eserin aynı ola
bileceğini söyleyenler de vardır iSerkis, 
ll , 1384; Brocke lmann. ll, 7821. 3. el-Bô.(i:ı 

yôtü 's -sôlihôt. Ehl-i beyt hakkındaki ka
sidelerden oluşan ve Berlin Milli Kütüp
hanesi'nde lnr. 805 11 yazma nüshası bu
lunan eser 1270'te ( 1854) yayımlanmış
tır. 4. Nüzhetü 'd-dehr ii lerdeimi iuia
lô 'i'l - 'asr. Kendi dönemindeki ileri ge
len kimselerin hayat hikayelerini ihtiva 
eder ı serkTs, ll , 13841 . s. Nüzhetü 'd-dün
ya ii al]bôri ( mefıamidi ) '1-vezir YaJ:ıyô 
vôli'l -Mevşıl. Musul Va lisi Yahya Paşa'
nın ilk valilik yıllarında 1 ı 822.- ı 8261 yap
tığı hizmetleri anlatmaktadır IMahmüd 
Şükri ei-Aiüsi . ı . 11 5; Abbas ei-Azzavi, VII , 
281. 6. Tal].misü ( ' l · kaşfdeti'l · ) hemziyye
ti'l - Bılsiri IKahi re 1303. 13091 

Bunların dışında Farüki'nin çoğu şer
hedilmiş bazı kasideleri de vardır . 1. el
Kaşidetü '1- ' ayniyye. Hz. Ali hakkında 
olup Şehabeddin el-Alüsi tarafından el
ljaridetü '1- gaybiyye ii teisiri'l- Kasi
deti'l- 'ayniyye adıyla şerhedilmiştir (Ka
hi re 12701 2. Kasidetü'l-Bôzi'l-eşheb. 
el-Kaşidetü'l-](ödiriyye ve el-](aşide
tü '1-lamiyye adlarıyla da anıla n ve Ab
dülkadir-i Geylani'nin faziletlerine dair 
olan bu eseri de Şehabeddin el-Alüsi et
Tırôzü'l-mü?ehheb if Kaşideti 'l-Bôzi'l

eşheb adıyla 1255'te ( 1839) şerhetmiş
tir IKah ire 13 13/ 1895-96) Bu kısa fakat 
kapsamlı şerhte 1200 edebi meseleye 
temas edilmiştir. 3. el - ](aşidetü '1-lô
miyye. el -Kasidetü 'lleti ii ha.(i:.(i:ı set
ri']- Kd:pmeyn adıyla da anılan ve Mü
sa b. Ca'fer'in övgüsüne dair olan bu 
esere Seyyid Kazım b. Kasım er-Reşti iö 
1259/ 18431 tarafından ŞerJ:ıu'l-Kaşide-

ti'l -lamiyye adıyla bir şerh yazılmıştır 
(Tahran 1269, 12 70, 12721. 4. el-](aşide

tü'l-A' zamiyye. imam-ı Azam Ebü Ha
nife hakkındaki kasideye Muhammed 
Said b. Muhammed Emin ei-Bağdadi'
nin en-Nüketü '?-?ariie 'ald Kaşideti 
medJ:ıi'l- İmam Ebi l:faniie li- 'Abdil
bô.(i:l el - 'ömeri adıyl a yazdığı şerhin 
bir nüshası Bağdat'ta Mektebetü'l-ev
kaf'ta bulunmaktadır lnr 96741 s. el
](aşidetü 'l-ldmiyye. Hz. Peygamber için 
yazılan bir diğer kasidedir. Osman er
Rifai el- Mevsıli tarafından tahmis edile
rek et- Tal]misü 'l- 'ab.(i:ari 'ald Lamiy
yeti'l- 'ömeri adıyla yayımlanmıştır ı is
tanbu l 18901 6. Farüki'nin Bağdat Kadı
sı Eşref Efendi için yazmış olduğu ka
side üzerine Davüd b. Süleyman el-Bağ
dadi bir taştir yapmıştır. Taştiru Kaşi

deti 'Abdilbrl_({l el- 'ömeri adındaki ese
rin bir nüshası Bağdat ' ta Mektebetü'l
evkaf'ta kayıtlıdır lnr 3797 1 ı OJ Ayrıca 
bir kasidesi Berlin Milli Kütüphanesi 'nde 
ı nr 80621. zamanın İran hükümdarına 
gönderilen bir mektubu da Mektebetü'l
evkaf'ta lnr 56 191 bulunmaktadır. 
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FARÜKi, İsmail Raci 
( _}_,) 411 ...?" ~ ~ı....... ı ) 

(1921·1986) 

Son dönem müslüman bilim 
ve fikir adamı. 

_j 

21 Ocak 1921'de Filistin'in Yafa şeh
rinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Saint 
Joseph Koleji'nde yaptı. Felsefe öğrencisi 
olarak girdiği Beyrut Amerikan Üniver
sitesi· nden 1941 ·de mezun oldu. 1945-
1948 yılları arasında Celile· nin son Fi
listinli valisi olarak görev yaptı. Görevi 
süresince Filistinliler'in haklarının ısrarlı 


