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-

mi ii

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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hale, Fuat Sezgin gibi müellifler tarafın
dan dedesi İbn Fürek'e nisbet edilmişse
de bu doğru değildir. Zira kitabın metninde yer yer geçen, "Şeyh Ebü Bekir
Ahmed b. Muhcımmed b. Fürek şöyle dedi" (mesela bk. Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 2378, vr. J5b, ıs•, ı 08b) şeklindeki
ifadeden yazarının Ebü Bekir el- Fürekf
olduğu anlaşılmakta ve yine kitapta yer
alan, "Şehid deqem dedi ki" (vr. ı 3•, 37b);
"Müteşabih haberlerin te'vili konusunda
alimler çeşitli eserler yazmışlardır, dedemin eseri de bunlardan biridir" (vr. 54b)
gibi cümleler qe eserin İbn Fürek'e ait
olmadığını gö~termektedir. FOreki'nin
"şehid dedem" ifadesiyle KerramTier'in
zehirleyip öldürdükleri İbn Fürek'i kastettiği bellidir; ayrıca onun Müşkilü'l
lJ.adiş ve beyanüh adlı bir eser yazdı
ğı da bilinmektedir. Eserde onun 465
( 1072) yılında yazıldığının belirtilmesi (vr.
86b), kitabın 408'de (1018) doğduğu bilinen Nizamülmülk er- Hızavi'ye ithafen
yazıldığının girişte kaydedilmesi ve bundan dolayı encNi?c'imiyyü'l-~ıvamiy
yü'r-Rıidvi adıyla anılması (vr. 3•-b), eserin 406'da (1015) vefat eden İbn Fürek'e
ait olamayacağının bir başka delilidir.
Kitabın bilinen tek nüshası Süleymaniye
Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (Ayasofya, nr. 2378).
Lütfi Doğan tarafından Ahmet b. Muhammed b. Fı1reki'ye Kadar Eş'ari Mektebi ve Nizami Kitabı adıyla bir doktora çalışması yapılmıştır ( ı 960, AÜ ilahiyat Fakültesi).
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Aristo şerl1leri ve lsagüci isimli
mantık kitabıyla tanınan

Yeni EflAtuncu
Grek filozofu Porphyrios'un
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(
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Hakla batılı ayırma,
bu ayrılmayı sağlayan Allah'ın
koyduğu ölçü, gönderdiği kitap;
kurtuluş ve zafer gibi
anlamlara gelen bir Kur'an terimi.

~

Sözlükte "iki şeyin arasını ayırmak"
manasma gelen fark kökünden masdar
olup "hakla batılı, imanla küfrü, helal
ile haramı... ayırıp belirlemek" anlamın
da kullanıldığı gibi zıt değerlere sahip
olan şeylerin birbirinden seçilip ayrılma
sını sağlayan ölçüyü de ifade eder (Ragıb el-İsfahani, el-Mü{redat, "fr~" md.). Bu
genel anlamından hareketle gerçeği kanıtlayan delil veya sezgiye, doğru bilgilere ve şüpheden kurtuluşa da furkan
denilir. Nitekim Seyyid Şerif Cürcani furkanı "hakla batılı birbirinden ayıran ayrıntılı bilgi" şeklinde tarif etmiştir (et·
Ta 'ri{at, "fur~iin" md.).
Gerek tefsirlerde gerekse sözlük kitaplarında furkan kelimesi, Kur'an'da yer
aldığı yedi ayetten her birindeki konumu dikkate alınarak "Kur'an, Tevrat veya üç büyük kitap, delil, yardım, Musa
ve kavminin kurtulması için denizin yarılıp açılması, Bedir zaferi, kurtuluş ve
başarı" gibi anlamlarla açıklanmıştır (Lisanü'l -'Arab, "fr~" md.; Tacü ' l · 'aras, "fr~"
md.; Kamus Tercümesi, "furkan" md.).
İbnü'I-Cevzi, müfessirlerin Kur'an'da
geçen furkan kelimesine üç değişik anlam verdiklerini belirtir (Nüzhetü 'l·a 'yün,
s. 459-460). 1. Başarı ve zafer (ei-Bakara
2/ 53 ; el-Enfal 8/ 41); 2. Dalaletten ve
şüpheden kurtuluş (el-Bakara 2/ 185; Al-i
imran 3/ 4; el-Enfal 8/ 29); 3. Kur'an-ı
Kerim (ei-Furkan 25/ 1). Ancak İbnü'I
Cevzi'nin bu genellemesi isabetli bulunmamıştır. Zira müfessirler, aynı ayetlerde geçen furkan kelimesine farklı anlamlar verdikleri gibi verilen anlamlar
da yeterince açık görünmemektedir. Şu
var ki, başta Taberi olmak üzere (mesela bk. Cami'u'l·beyan, ll, 146 ; III, ı67 ;
XVIII, 179) müfessirlerin çoğunluğu furkan kelimesine içinde yer aldığı ayetin
konusuna göre farklı anlamlar vermekle birlikte bunların "hakla batılı ayırma"
şeklindeki temel anlarola ilişkisini kurmaktadır. Bu asıl manayı dikkate alarak bütün ilahi kitapları furkan kapsamına sokanlar da vardır (Zeccac, ı. 375).
Furkan iki ayette (ei-Bakara 2/ 53; elEnbiya 21 1 48) Allah'ın Hz. Musa'ya verdiği bir şey olarak tanıtılmakla birlikte

bunun ne olduğu açık değildir. Kaynaklarda bunlardan ikincisiyle hakla batılı
ayırt eden Tevrat'ın kastedildiği belirtilir. İlk ayette Tevrat'a "kitap" kelimesiyle ayrıca işaret edildiği için buradaki furkana "hak ile batılın ayırımı" şeklinde
açık olmayan bir anlam verilmiştir (mesela bk. Taberi. I, 284). Zeccac, bu ayetteki furkandan da "kitab"ın (Tevrat) kastedilmiş olabileceğini, Tevrat'ın hakkı biitildan ayırma işlevini vurgulamak için
tekrar edildiğini söyler (Me'ani'l-!fur'an,
I, 134). Şevkanı ise farklı açıklamaları sı
raladıktan sonra bunların içinde, "Musa'ya mücize olarak verilen deliller" şek
lindeki yorumu tercih eder (FetJ:ıu'l - 1!-:a
dir, ı, 92-93). A'raf süresinin 151-156.
ayetlerinin muhtevası, Hz. Musa'nın bir
duasını içeren Maide süresinin 25. ayetindeki "fark" kökünden bir kelimenin
kullanılışıyla birlikte değerlendirildiğin
de Musa'ya verilen furkanı, Allah'ın, Musa'ya inanıp günah işlern ekten korunanla rı veya günahlarına tövbe edenleri inkarcılardan ve özellikle buzağıya tapanlardan farklı tutması, onlarla birlikte cezalandırmaması, inananları inanmayanlardan seçip ayırması şeklinde anlamak
mümkündür (Watt, s. 146).
Enfal süresinin iki ayetinde geçen furbu sürenin esas konusu olan Bedir
zaferiyle bağlantılı olduğu anlaşılmak
tadır. Bunlardan birinde, "Eğer Allah'tan
sakınırsanız O size bir furkan yaratır"
(8 / 29) denilmektedir. Fahreddin er-Razi bu ayetteki furkana maddi ve ruhi,
dünyevi ve uhrevi bütün nimet ve imkanları kapsayan çok geniş bir açıklama getirmiş ve Allah'ın bu nimetlerle mürninleri kafirlerden ayırmasına dikkat çekmiştir (Me{atfl)u 'l·gayb, XV, 153-154). Halbuki daha önce Taberi buradaki furkanı sürenin ana konusuna uygun olarak,
"Allah'ın, hakkı tercih eden müminlere
yardım edip zafere ulaştırmak suretiyle
onları kendilerine kin besleyen düşman
kanın

larından kurtarması " şeklinde açıklamış

tır (Cami'u'l·beyan, IX,

225-226). Zemahtercih ettiği yorum da Bedir zaferiyle ilgilidir (el·Keşşaf, II, ı 54). Aynı sürenin 41. ayetinde ise Bedir olayına "furkan günü" denilmektedir. Her iki ayetteki furkan, Ragıb ei-İsfahanf'nin de işa
ret ettiği gibi çok ileri düzeydeki bir aynlmayı ifade eder. Gerçekten müslümanlar içtimai, siya sı ve askeri anlamda ilk
defa Bedir zaferiyle Mekke müşrikle
rinden ayrı, bağımsız, güçlü ve onurlu
bir toplum haline geldiklerini kanıtla
şeri'nin

mışlardır.

