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Beni Bekr kabilesinin Beni İci kolundan olduğu için Bekrf ve icır, ayrıca Yeş
kürf nisbeteriyle anılır. Yolları iyi bildiğinden Mekkeliler'in kervanlarına rehberlik eden Furat müslümaıı olmadan
önce Hz. Peygamber'i hicvederdi (Merzübani, s. 317) . Bedir Gazvesi'nden sonra, Ebu Süfyan idaresinde Irak yolundan
Şam'a gitmekte olan bir ticaret kervanına rehberlik etmekteydi. Hz. Peygamber'in Zeyd b. Harise kumandasında gönderdiği seriyye (Seriyyetü · ı- Kcjrede) kervanı ele geçirdi ve bu arada Furat'ı da
esir aldı. Ancak Furat, öldürülmesine ka-
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rar verilmesi üzerine ensardan bazıları
na müslüman olduğunu söyledi. Bu durum Hz. Peygamber'e bildirilince Resül-i
Ekrem, " Bazı kimseler vardır ki biz onların iman ettiklerine dair beyaniarına
inanırız. Furat b. Hayyan da onlardan biridir" (Ebü Davüd, "Ciha.d", 99) diyerek
onu serbest bıraktı. İbn Sa'd bu olayın
Hendek Gazvesi'nde meydana geldiğini
söylemektedir. Bu tarihten sonra Resül-i
Ekrem'in güvenini kazanan ve şiirleriyle
onu öven Furat ehl-i Suffe arasına katıldı ve islam dinini öğrendi. Hz. Peygamber'le birlikte gazvetere iştirak etti. Furat'a Yername'de 4000 dirhem geliri olan
bir arazi veren ResOl-i Ekrem onu Müseylimetü'l-kezzab'a karşı yapılan savaşa gönderdi.
Furat Hz. Peygamber'in vefatından
sonra Mekke'ye yerleştiyse de daha sonra Küfe'ye göç etti. 16 (637) yılında Tikrft'in fethine sol kanat kumandanı olarak katıldı. iran'ın fethinde ve kisrayı İs
lamiyet' e davet için gönderilen heyetin
arasında bulundu. Vefat tarihi bilinmeyen Furat'ın Mekke ve Küfe'de soyunun
devam ettiği kaydedilmektedir.
Furat Hz. Peygamber'den iki hadis rivayet etmiş, kendisinden de Harise b.
Mudarrib, Hanzale b. Rebf ve Hasan-ı
Basri rivayette bulunmuşlardır.

AsRi ÇuBUKÇU

FURA.vt
( ı.S_,!;ll )
Ebıl Abdiilah Muhammed
b. Fazi b. Ahmed el-Furavl
(ö. 530 / 1136)

L

Fakih ve muhaddis.
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441 (1049) yılında Nişabur'da doğdu.
Daha önce babası Furave'de (Ferave: Yaküt, N, 245, muhtemelen bugün Türkmenistan sınırları içinde bulunan Kız ılarvat)
yaşadığı için Furavl, ayrıca Saidf ve Nfsabürf nisbeleriyle anılır. Altı yaşında

iken hadis dinlemeye başladı. Said b. Ebü
Said el-Ayyar ile Ebü Sehl el-Hafsf'den
ŞaJ:uf:ı-i Bu-!Jôrf'yi, Abdülgafir el-Farisf'den ŞaJ:ıiJ:ı-i Müslim'i, İsmail b. Abdurrahman es-Sabünf ile zahid Ömer b.
Mesrür'dan İbn Nüceyd'in Cüz'ünü okudu. Ayrıca Muhammed b. Ali el-Habbazf, Ebü Ya'la es-Sabünf, Ebü Said Muhammed b. Ali el-Haşşab, Ahmed b. Hüseyin el-Beyhakr. Abdülkerfm el-Kuşey
rf, imamü'l-Haremeyn el-Cüveynf gibi
alimiere talebe oldu. Uzun süre yaşa
ması sebebiyle ŞaJ:ıiJ:ı-i Müslim'i, hocası Beyhaki'nin el-Esmô, ve':ş-:şıfôt, Delô,ilü'n-nübüwe, ed-Dacavôtü'l-kebir, Kitôbü'l-Bacş ve'n-nüşuradlı eserlerini yıllarca yalnız Furavf rivayet etmiş
tir. Kendisinden Ebü'l-Hasan Ali b. Süleyman el-Muradi, Abdülkerfm b. Muhammed es-Sem'anf, Ebü Bekir Muhammed b. Ali b. Yasir el-Ceyyanf, Ebü'l-Kasım ibn Asakir gibi alimler rivayette bulunmuşlardır.

Furavr. Şafii fıkhı ve usül-i fıkıh alanın
da devrinin önde gelen alimlerinden biriydi. Bu konuda yıllarca derslerine devam ettiği İmamü'l-Haremeyn el-Cüveynf'den çok faydalandı. Abdülkerim elKuşeyrf'den usul ve tefsir ilimlerinden
başka tasawuf terbiyesi de aldı; bu sayede zahidane bir hayat sürdü.
Uzun süre kaldığı Haremeyn'de ders
verdiği için "fakihü'l-Haremeyn" diye tanınan Furavr bir süre Bağdat'ta da talebe okuttu. Nfşabur'daki Nasıhiyye Medresesi'nde ders verir, imamlık yaptığı
Mutarriz Mescidi'nde pazar günleri imla* meclisleri tertip ederdi. Onun 1000'den fazla imla meclisinde hadis rivayet
ettiği söylenmektedir. Ayrıca ŞaJ:ıiJ:ıayn
ile Hattabi'nin Qaribü '1- J:ıadiş 'ini okuturdu. Furavf'nin yanında bir yıl kalarak
okuttuğu kitapları kendisinden rivayet
eden Sem'anf'nin belirttiğine göre o devirde bazı kitapların tek ravisi olduğu,
ayrıca ilmi, üstün ahlakı ve sağlam inancıyla şöhret bulduğu için muhtelif memleketlerden pek çok talebe kendisine gelir, Furavf de ileri yaşına rağmen talebelerinin ihtiyaçlarıyla meşgul olurdu.
Onlara çok iyi davranır, misafirlerine bizzat hizmet ederdi. Pek çok kitabı rivayet etmesi sebebiyle onun 1000 raviye
bedel olduğunu anlatan "el-Furavf elf
ravl" sözü meşhur olmuştur. Furavl tesirli
vaazlarıyla ve dini konuları tartışmaktan
hoşlanmasıyla da ün kazanmıştır.
Sem'anf'nin belirttiğine göre 530 yılı
nın Ramazan ayında (Haziran 1136) Şa
J:ıiJ:ı-i Müslim'in rivayetini tamamlaya-

FÜREKi
cakları gün talebeleri onu bir tahtıreva
na koyarak İmam Müslim'in kabrine götürdüler. Muhtemelen, daha önce kendisine bu eseri on yedi defa okumuş olan
talebesi Abdürrezzak b. Ebü Nasr etTabesi'nin kıraatinden sonra hptim duası
yapan Furavf bu eseri bir daha okutamayacağını tahmin ettiğini spyledi: nitekim bir ay kadar sonra 21 Şewal 530'da (23 Temmuz 1136) Nişabur'da vefat
etti ve İbn Huzeyme'nin yanına defnedildi.

Furavi'nin Mutarriz Mescidi'ndeki imla meclislerinde yazdırdığı tahmin edilen eJ-Mecc'llis'inin bazı bölümleri Köprülü Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (nr.
252, vr. ı · -9•, !8•-25b, 67•-68•, 85b-86•) .
Vefatından iki yıl önce telif ettiği belirtilen el-Erba'un min mesmu'atihiadlı
eserinin iki nüshası Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'dedir (Mecmua, nr. 87, vr- 214-217;
nr. 22, vr. 26-27). Kaynaklard~ onun daha başka kitaplarından da sö:ı edilmektedir.
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Ebu Bekr Ahmed
b. Muhammed b . Hasen el-furekl

(ö. 478 / 1085)
Eş'ariyye keialmcısı.
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Receb ayında (Aralık 1o17)
Anne tarafından ünlü Eş'arr alimi İbn Fürek'in tqrunu olup
nisbesini ondan almıştır. Bazı kaynaklar408

yılının

Nişabur' da doğdu .

da İbn Fürek diye de anılır. Babası yine
bir Eş'ariyye alimi olan Ebü Mansur elEyyübi'dir. Fürekf öğrenimini Nfşabur' 
da yaptı. Kelam ilmini Ebü'I-Hasan eiKazzaz'dan tahsil etti. İsmail b. Abdurrahman es-Sabünf, Ebü'I -Hüseyin Nasr
b. Abdülaziz el-Farisi ve İbnü'I-Merzü
ban gibi alimlerden de ders aldı. Ünlü süfl Kuşeyri'nin kızıyla evlendi. 451 ( 1059)
yılında Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'le
birlikte Bağdat'a gitti ve sultanın mektubunu Abbasi Halifesi Kaim- Biemrillah'a vermekle görevlendirildi. Daha sonra Bağdat'a yerleşti ve Nizarniye Medresesi'nde dersler verdi. Yaptığı vaazların, Hanbeliler'le Eş'ariler arasında fitneye dönüşen mezhep tartışmalarının
çıkımasına yol açtığı nakledilir. Fürekf 478
yılının Şaban ayında (Aralık 1085) Bağ
dat'ta vefat etti ve Ebü'I-Hasan ei-Eş'a
ri'nin kabri yanına defnedildi.
Füreki. mevki ve dünya malına düş
ipek elbise giyrnekten sakınmamak ve bid'atlara önem
vermemekle itharn edilirse de Hanbeliler'le Eş'ariler arasındaki tartışmaların
had safhaya ulaştığı o döneme ait bu
tür rivayetleri ihtiyatla karşılamak gerekir. Onun ilmi faaliyetleri, öğrencile
ri ve eserleri hakkında kaynaklarda fazla bilgi bulunmamakta. sadece Nizarniye Medresesi'nde ders verdiği ve Abdülvehhab b. Mübarek ei-Enmati'nin kendisinden rivayette bulunduğu kaydedilmektedir.
künlüğünan yanı sıra

Elde mevcut tek eseri olan en-Ni?duşuli'd-din'den edinilen bilgilere
göre itikadi konularda nakle, akla ve icmaa dayalı deliilere ihtiyaç bulunduğu
nu söyleyen Fürekf'nin kelama dair görüşleri Eş'ariyye'nin genel telakkileriyle
paralellik gösterir. Ona göre dinin temelini, alemin hudüsü deliline dayanan
Allah'ın varlığının ispatı oluşturur. Bütün dinler alemin yoktan yaratıldığı noktasında birleşmiştir. Kur'an-ı Kerim'de
buna dair pek çok ayet vardır. Hadislerde de Allah'tan başka her şeyin hadis
olduğu bildirilmiştir. Hz. Ebü Bekir'in, yaratılmışlardan hareketle yaratıcıya ulaş
tığına ve Hz. Ali'nin de aynı yolu takip ettiğine dair rivayetler vardır (vr. Jüb- ı 2•).
Zatr ve fiili kısımlarına ayrılan ilahi sıfat
Iardan zati olanlar duyular alemine kı
yaslanarak açıklanmalıdır. Zahiri manaları itibariyle teşbih ve tecsimi andıran rivayetlerin bir kısmı zayıftır. Sahih olanlarını ise teşbih ve tecsfme düşmeden ger-
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çek anlamlarını ilahi ilme havale etmek
suretiyle kabul etmek mümkün olduğu gibi dil kurallarına göre te'vil etmek
de caizdir. Allah kelamı olan Kur'an'ın
mahlük olmadığına inanmak gerekir. Zira bu konudaki rivayetler tevatür derecesine ulaşmıştır. Ahmed b. Hanbel'in,
"Kur'an'ı telaffuz edişim mahlüktur diyenler de, Kur'an'ı telaffuz edişim mahlük değildir diyenler de hata etmiştir"
şeklindeki sözü yaratılmışlık vasfının
Kur'an'a nisbet edilmesine karşı çıkıma
amacına yöneliktir.
Allah'ın, kullarına emirlerini bildirmek
için elçiler göndermesi aklen mümkün
olduğu gibi fiilen de vakidir. Nübüwetin delili mücizedir. Geçmiş peygamberlere verilen mücizelerin tamamı, hatta
daha fazlası Resul-i Ekrem'e verilmiştir
(a.g.e., vr. ı 32•- 143b). Nasiarda mevcut
ayrıntılar cennet ve cehennemin elan
mevcut olduğunu gösterir mahiyettedir.
Ayrıca selefin bu konuda ihtilafa düş
memesi de önemli bir delildir.

iman teorik açıdan Allah'ın varlığını
bilip tasdik etmekten ibaret olmakla birlikte onun sahih olabilmesi için diğer sı 
fatlarının yanı sıra Allah'ın kelam sıfatı
nı ve buna bağlı olarak gönderdiği vahiyleri tasdik etmek, Kur'an'ı ve Kabe'yi hafife almamak, Allah'ın helal kıldığını haram, haram kıldığını helal telakki etmemek ve nasların önemsediği ilkelere ve
hükümlere saygı göstermek şarttır. İn
sanlar dini bakımdan müttaki mümin,
fasık mürnin ve kafir gruplarına ayrılır.
Günahlar küçük ve büyük diye nitelendirilemez, zira bütün günahlar büyüktür; çünkü hepsi de ilahi buyruklara itaati terketme sonucunu doğurur (a.g.e.,
vr. I J4b- ı 23b) .
Fürekf, kelamr meselelerde geniş ölçüde dedesi İbn Fürek'ten faydalanmış
tır. Allah'ın varlığı ve sıfatları konusunda Kur'an'ın yanı sıra hadisler ve sahabe sözlerinden deliller getirmeye çalış
mış, halku'l- Kur'an örneğinde olduğu
gibi naklettiği rivayetlerin sahih olup olmadığına önem vermemiştir. Günahların hepsini büyük kabul etmesi, kafirlerin affedilmesini aklen mümkün görmesi, nübüweti ilahi iradeye göre açıkla
ması ve itikadi konularda icmaa dayanan deliilere önem vermesi onun dikkat
çeken görüşleridir.
Fareki'nin en-Ni?dmi ii usUli'd-din
eseri başta Katib Çelebi olmak üzere İsmail Paşa, Brockelmann, ZirikiL Kehadlı
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