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Hindistanlı alim. 
_j 

993 ( 1585) yılında Kanpüf da doğdu
ğu söylenir. Ancak 1 062'de ( 1652) öldü
ğü ve genel olarak aile fertlerinin kırk 
yaşına ulaşmadan vefat ettikleri (Mu/lah 

Mahmood's Determinism and Freewi/1, s. 
I 9-221 dikkate alınarak yukarıdaki do
ğum tarihi_ şüpheyle karşılanmıştır. ilk 
öğrenimini dedesinden ve daha sonra 
Üstadü'l-Mülk Muhammed Efdal b. Ham
za el-Osmani el-Kanpürf'den gördü. Ba
şarılı bir öğrenci olan Farüki henüz on 
yedi yaşında iken dini ilimierin yanı sıra 
mantık ve felsefede de kendini yetiştir
dikten sonra memleketinde müderris ol
du. Kısa zamanda ünü Hindistan'a yayı
lınca Sultan Şah Cihan onu Agra'ya da
vet etti. Bu şekilde saray uleması arası
na giren Farüki'ye "üç yüz kişinin başka
nı" mansıbı verildi. Farüki Şah Cihan ' ın 

dostluğunu kazanarak onun bütün se
ferlerine katıldı. Şahla birlikte Lahor'a 
yaptığı bir ziyaret sırasında, onun mür
şidi olan Şah Muhammed Bedahşi ken
disini dünya işleriyle çok fazla ilgilendi
ği için sert bir dille uyardı ve şahın hiz
metinden ayrılmasını tavsiye etti. Bu 
ikazdan çok etkilenen Molla Mahmud gö
revinden istifa ederek öğretim görevini 
sürdürmek üzere memleketine döndü. 
Devletin mali desteğiyle Agra'da bir ra
sathane kurulması yolunda hazırladığı 

proje, son derece tehlikeli bir hal alan 
Bel h seferinin ı ı 055- ı 058/ ı 645- ı 6481 acil 
mali kaynağa ihtiyaç göstermesi sebe
biyle reddedildi. Bu sırada Şah Cihan'ın 
ikinci oğlu Şah Şüca· tarafından Dakka'
ya davet edildi. Daha sonra davetine ica
bet ettiği Bengal valisiyle birlikte bazı 
felsefe ve mantık kitaplarını müzakere 
etti. Bu son davet. Farüki'nin Ni'metul
Iah b. Ataullah el-Ffrüzpürf'ye intisap et
tiği ve onun bazı evrad ve ezkarı ile hi
kemi sözlerini ihtiva eden bir risalesini 
yazdığı tarih olan 1 052'den ( 1642) önce 
gerçekleşmiş olmalıdır . 

Felsefe ve belagat alanında büyük oto
rite olan Farüki din ilimlerinde de seç
kin bir mevkiye sahipti. Rivayete göre 
daha sonra aksini söyleyeceği hiçbir be
yanda bulunmamış. çelişkiye düşebile-
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ceği rastgele bir görüş ileri sürmemiş
tir. Fikirleri Sünni alim ve yazarların ço
ğu tarafından benimsendiği halde Ab
dülaziz ed-Dihlevi onu önde gelen Şii ke
lamcıları arasında göstermektedir (Tuh· 

fe·i işna 'Aşeriyye, lll. 1661. Farüki Kan
pOr'da vefat etti. Şehir dışındaki türbe
si halk tarafından hala ziyaret edilmek
tedir. 

Eserleri. 1. el-lfikmetü '1- bô.li<ja. Fel
sefi bir risale olup daha çok müellifi ta
rafından yapılan eş-Şemsü'l-bô.ziga adlı 

şerhiyle tanınır !Del hi ı 278 / ı 86 ı; Luzia
na ı 280 / ı 863; Leknev ı 288/ ı 87 ı ı FarO
ki'nin en hacimli eseri olan bu şerh üze
rine Molla Nizameddin Sihalf. Hamdul
lah Sendilevi. Molla Hasan Leknevi ve Ab
dülhalim Ensari Ferengi tarafından çe
şitli haşiyeler yazılmış olup bunların hep
si günümüzde Hindistan ve Pakistan'da
ki medreselerin üst seviyelerinde oku
tulmaktadır. 2. ed-Devhatü 'l-meyyô.de 
fi tahki~i's-sure ve'l-mô.dde (1308/ 

ı 8901 Müellif bu eserinde Meşşai filo
zoflarının madde ve süret hakkındaki 
görüşlerini desteklemekte. işrakiler ' in 
"nefsü'l-cism" ve kelamcıların "cüz-i la 
yetecezza .. nazariyelerini ise reddetmek
tedir (Zubaid Ahmad. s. ı 371. 3. Risô.le fi 
işbô.ti'l- heyı11ô.'. Aristo felsefesinin te
mel kavramlarından olan heyOlanın bir 
güç olarak varlığını ispat etmek üzere 
kaleme alınmıştır. 4. Risô.le-i Cebr ü İl] 
tiyô.r. irade hürriyeti konusunda bir ri
sale olup Ali Mehdi Han'ın notları ve in
gilizce tercümesiyle birlikte neşredilmiş
tir ( Allahabad ı 9341 s. Risô.letü Jfırzi'l
imô.n. Muhibbullah Allahabadf'nin iö 
ı 058 / ı 648 1 vahdet-i vücüd görüşünü 

savunduğu et- Tesviye beyne'l-ifô.de 
ve'l-~abı11 adlı eserine reddiye olup bu
na da Muhibbullah'ın öğrencilerinden Ha
bibullah tarafından bir reddiye yazılmış
tır (Zubaid Ahmad, s. 91-9216. el-Ferô.'id 
fi şerhi'l-Fevô.'id (KanpOr 1331 / 19131 

Adudüddin el-İcf'nin belagatla ilgili el
Fevô.'idü 'l- Gıyô.şiyye'sinin şerhidir. Fa
rüki' nin el- Ferô. 'idü '1- Mahmudiyye 
adıyla bu esere yazdığı haşiye muhte
melen Bengal Valisi Newab Şaiste Han 
için hazırlanmıştır'. 7. Hô.şiye 'ale'l-Adô.
bi'l- -bô.~ıye. Seyyid Şerif el-Cürcanf'nin 
er - Risdletü'ş-Şerifiyye fi 'ilmi'l-mü
nô.zara ' sına Abdülbakr b. Gavsü' I- islam 
es-Sıddiki'nin yaptığı şerh üzerine ya
zılmış bir haşiye olup Firengi Mahal Kü
tüphanesi'nde bir nüshası mevcuttur. Ay
rıca kadınlar hakkındaki bir risale ile 

Farsça şiirlerden oluşan bir divan da Fa
rüki'ye nisbet edilmektedir. 
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FAROKİLER 

Handeş'te (Hindistan) 
1370 - 1601 yılları arasında 

hüküm süren 
bir İslam hanedanı. 

_j 

Hindistan ' ın batısında. Bharuç ve Sü
ret 'te Hint Okyanusu'na dökülen Nar
mada ile Tapti nehirleri arasındaki top
raklar XIV. yüzyıldan itibaren Handeş di
ye tanınmıştır. Dekken ve Malva yayla
sının önemli geçiş yeri olan Handeş "han 
ülkesi " anlamına gelir. Delhi sultanlıkla
rından Halacfler ve Tuğluklular Handeş'i 
ele geçirerek HindQ nüfuzunu ortadan 
kaldırmışlar ve han unvanlı valilerle ül
keyi yönetmişlerdir. Bu valilerden biri de 
Han-ı Cihan olup oğlu Melik Raca (Mel ik 
Ahmed). Tuğluklu Hükümdan lll. Ffrüz 
Şah 1 ı 35 ı- ı 388) adına Handeş'i idare et
rr:ıiştir . Melik Ahmed daha sonra mer
kezi idarenin zayıflaması üzerine istik
lalini ilan ederek Farükiler hanedanını 
kurmuştur (772 / ı 3701 Bu isim. hane
dan mensuplarının Hz. ömer el- Faruk'un 
soyundan geldiği iddiasından kaynaklan
maktadır. 

231 yıl saltanat süren FarukHer ha
kim. han ve şah unvanlı on altı sultan 



tarafından idare edilmişlerdir. Başşehir
leri Asirgarh ve Burhanpür'dur. Asirgarh, 
Satpura dağlarının doğu ucunda Hindü 
racalarının ve onların emrindeki Racpüt
lar'ın oturduğu müstahkem mevki idi. 
Kuzey Hindistan'ı Dekken'e bağlayan, 

Tuğluklular devrinde ticari ve askeri ba
kımdan büyük önem taşıyan yol Asir
garh'tan geçmekteydi. Farükller'in yeni
den temellerini atmış olduğu ikinci baş
şehir de Burhanpür'dur. Rivayete göre 
adını Şeyh Burhaneddin-i Garib'den (ö 

738 / 1337) alan şehir zaman içinde Tap
ti nehrine doğru genişlemiş, nüfusu da 
artmıştır. 

Farükller XVI. yüzyılın ikinci yarısına 
kadar Gucerat Sultanlığı, Nizamşahiler, 
Behmeniler, Malva ve Güri Halacileri'y
le, ikinci yarısından sonra da Babürlü
ler'le komşu oldular. Hanedan bu siya
si kuruluşlar arasında hemen her za
man zayıf kalmışsa da Gucerat Sultan
lığı ·nın desteğiyle tehlikelerden kurtul
muştur. 

Farükller'in kurucusu Melik Ahmed'in 
1399'da ölümünden sonra yerine Nasir 
Han geçti. Nasir Han Hindülar'ın zayıflı
ğından faydalanarak Asirgarh'ı Racpüt
lar'dan aldı. Ardından Tapti nehrine ya
kın bir yerde Burhanpür'u inşa edip sur
larla tahkim ettirdi. Dekken'in en kuv
vetli sultanlığı olan Behmeniler'le mü
nasebetler Nasir Han'ın tecrübesizliği yü
zünden gerginleşti. F'arüki toprakları Ala
eddin ll. Ahmed'in ordusu tarafından is
tila edildi. M elik et-Tüccar adındaki ku
mandan Nasir'in kuwetierini mağlüp ede
rek Handeş'i yağmaladı. Burhanpür, sur
larının yüksekliğine ve kuwetle savunul
masına rağmen Behmeniler'e boyun eğ
mek zorunda kaldı. Bir müddet sonra 
da Nasir Han öldü (1437). 

Farükı hanedanına ait bir türbe - Handes 1 Hindistan 

Bundan sonra gelen Miran ı. Adil Han 
ile (1437-1441) Miran ı. Mübarek Han 
(1441-1457) Handeş tahtında varlık gös
teremediler. ll. Adil Han (1457-1 501). Me
lik Ayne veya Melik Gani adıyla şöhret 
kazandı. Farükller'in büyük hükümdar
larının ilki olan Melik Gani dış münase
betleri yoluna koyarak daha ziyade Hin
dü meselesiyle uğraştı . Koliler ve Bhil
ler gibi yağmacıları kontrol altına alıp 

Gondvana ile Çarkand racalarına boyun 
eğdirdi. Bu sebeple başta Pirişte olmak 
üzere birçok tarihçi ll. Adil'e "Çarkund" 
(orman hükümdarı) adını verir. Ancak öte 
yandan Gucerat Sultanı ı. Mahmud Be
gara F'arükiler' e karşı baskısını arttır

mıştı. Nihayet geleneksel vergilerin öden
mesine devam edilmesi karşılığında ya
pılan antlaşma sayesinde F'arükiler'le Gu
cerat Sultanlığı arasındaki barış koruna
bildL 

ll. Adil Han'dan sonra tahta geçen kar
deşi Davud Han taht kavgaları ile uğraş
tı. Gazni ve Alem hanların saltanatları 
da aynı şekilde geçti. Davud Han'ın ye
ğeni lll. Adil Han ise (1510-1520) mevki
ini sağlamlaştırmak için anne tarafın
dan büyükbabası Guceratlı ı. Mahmüd'
dan yardım istedi. Daha sonra lll. Mu
zaffer'in kızı ile evlenerek batı sınırları
nı güvence altına aldı . Adil Han'ın ölü
münden sonra yerine oğlu Min'in ı. Mu
hammed Şah geçti. Bu hükümdar on 
yedi yıl süren saltanatı boyunca daha 
çok dayısı Gucerat Sultanı Sahadır Şah'ın 
desteğine ihtiyaç duydu. Hint denizi ve 
Gucerat sahillerine ticari amaçlarla yer
leşmeye çalışan Portekizliler Bahadır'ı 

ortadan kaldırınca Miran ı. Muhammed 
Gucerat'ın da varisi oldu, ancak başşe
hir Ahmedabad'a ulaşamadan öldü. Ye
rine kardeşi Miran ll. Mübarek (1537-
1566) geçti. F'arükiler 1555'te ilk defa 
Babürlüler'le karşı karşıya geldiler. Bu 
temas sonraki yıllarda F'arükller'in aley
hine bir seyir takip etmiştir. 

Miran ll. Mübarek'in ölümü üzerine 
Farüki tahtına geçen oğlu Hasan bazı 

ayaklanmaları bastırmakla uğraştı. Ba
bürlüler'in yanında bulunan Raca Ali Ag
ra'dan Handeş'e dönerek Hasan'la mü
cadele etti ve onu tahtından indirerek 
yerine geçti. IV. Adil Şah adıyla Handeş 
tahtının sahibi olan Raca Ali Babürlüler'
le iyi münasebetlerini sürdürdü. 1596'
da Celaleddin Ekber Şah'ın isteğine uya
rak Berar seferine katıldı. Ancak Sonpati 
Asti Savaşı'nda öldü ve yerine oğlu Sa
hadır Şah geçti. 

FAROKiLER 

F'arükiler'in son hükümdan olan Sa
hadır Şah sefahate düşkün aciz bir hü
kümdardı. Babasının siyasetini terkede
rek şehzadeler meselesine karışması Ba
bürlü Hükümdan Ekber tarafından hoş 
karşılanmadı. Babürlü ordusu 1601 'de 
Handeş'i istila edip Asirgarh'ı kuşattı: 

muhasara sonunda şehir Babürlüler'in 
eline geçti. Ekber bu zaferini bir kitabe 
ile ebedileştirdi. Sağ kalan Farüki ileri 
gelenlerini sürgüne yolladı. Handeş Ba
bürlüler'e bağlı eyaJet haline getirildi 
(ı 0091 160 ı ı Sahadır Şah Lah or Kale
si'ne kapatıldı ve Nüreddin Cihangir'in 
saltanatı sırasında 1033'te (1623-24) 
burada vefat etti. Firişte onun Agra'da 
öldüğünü kaydetmektedir. 

F'arükiler Handeş'te kültür ve sanatın 
gelişmesine yardımcı olmuşlar, ilim adam
larını himaye etmişlerdir. Asirgarh ve 
Burhanpür Handeş' in en büyük merkez
leri haline getirilmiş, cami, mescid, tür
be, medrese, saray ve kalelerle donatıl
mıştır. Badşahi Kalesi ( 1400), Badşahi 

Sarayı , Hanım Camii (1585) ve Mescid-i 
Cum'a F'arükl mimarisinin bugün dahi 
mevcut önemli eserleridir. 
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