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hale, Fuat Sezgin gibi müellifler tarafın
dan dedesi İbn Fürek'e nisbet edilmişse 
de bu doğru değildir. Zira kitabın met
ninde yer yer geçen, "Şeyh Ebü Bekir 
Ahmed b. Muhcımmed b. Fürek şöyle de
di" (mesela bk. Süleymaniye Ktp., Ayasof
ya, 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, dede
min 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 kas
tettiği bellidir; ayrıca onun Müşkilü'l
lJ.adiş ve beyanüh adlı bir eser yazdı

ğı da bilinmektedir. Eserde onun 465 
( 1 072) yılında yazıldığının belirtilmesi (vr. 
86b), kitabın 408'de (1018) doğduğu bi
linen Nizamülmülk er- Hızavi'ye ithafen 
yazıldığının girişte kaydedilmesi ve bun
dan dolayı encNi?c'imiyyü'l-~ıvamiy

yü'r-Rıidvi adıyla anılması (vr. 3•-b), ese
rin 406'da (1015) vefat eden İbn Fürek'e 
ait olamayacağının bir başka delilidir. 
Kitabın bilinen tek nüshası Süleymaniye 
Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (Aya
sofya, nr. 2378). 

Lütfi Doğan tarafından Ahmet b. Mu
hammed b. Fı1reki'ye Kadar Eş'ari Mek
tebi ve Nizami Kitabı adıyla bir dokto
ra çalışması yapılmıştır ( ı 960, AÜ ilahi
yat Fakültesi). 
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Fl,lRFÜRİYÜS 

( ı..r'Y...J~..J) 

(ö. 305 [?]) 

Aristo şerl1leri ve lsagüci isimli 
mantık kitabıyla tanınan 

Yeni EflAtuncu 
Grek filozofu Porphyrios'un 

klasik İslam literatüründeki adı 
(bi<.ISAGüCI). 

FURKAN 
( .;ıli__,All) 

Hakla batılı ayırma, 
bu ayrılmayı sağlayan Allah'ın 
koyduğu ölçü, gönderdiği kitap; 

kurtuluş ve zafer gibi 
anlamlara gelen bir Kur'an terimi. 

L ~ 

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 (Ra
gıb el-İsfahani, el-Mü{redat, "fr~" md.). Bu 
genel anlamından hareketle gerçeği ka
nıtlayan delil veya sezgiye, doğru bilgi
lere ve şüpheden kurtuluşa da furkan 
denilir. Nitekim Seyyid Şerif Cürcani fur
kanı "hakla batılı birbirinden ayıran ay
rıntılı bilgi" şeklinde tarif etmiştir (et· 
Ta 'ri{at, "fur~iin" md.). 

Gerek tefsirlerde gerekse sözlük ki
taplarında furkan kelimesi, Kur'an'da yer 
aldığı yedi ayetten her birindeki konu
mu dikkate alınarak "Kur'an, Tevrat ve
ya üç büyük kitap, delil, yardım, Musa 
ve kavminin kurtulması için denizin ya
rılıp açılması, Bedir zaferi, kurtuluş ve 
başarı" gibi anlamlarla açıklanmıştır (Li

sanü'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 an
lam 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 bulun
mamıştır. Zira müfessirler, aynı ayet
lerde geçen furkan kelimesine farklı an
lamlar verdikleri gibi verilen anlamlar 
da yeterince açık görünmemektedir. Şu 
var ki, başta Taberi olmak üzere (me
sela bk. Cami'u'l·beyan, ll, 146 ; III, ı67 ; 

XVIII, 179) müfessirlerin çoğunluğu fur
kan kelimesine içinde yer aldığı ayetin 
konusuna göre farklı anlamlar vermek
le birlikte bunların "hakla batılı ayırma" 
şeklindeki temel anlarola ilişkisini kur
maktadır. Bu asıl manayı dikkate ala
rak bütün ilahi kitapları furkan kapsa
mına sokanlar da vardır (Zeccac, ı. 375). 

Furkan iki ayette (ei-Bakara 2/ 53; el
Enbiya 21 1 48) Allah'ın Hz. Musa'ya ver
diği bir şey olarak tanıtılmakla birlikte 

bunun ne olduğu açık değildir. Kaynak
larda bunlardan ikincisiyle hakla batılı 

ayırt eden Tevrat'ın kastedildiği belirti
lir. İlk ayette Tevrat'a "kitap" kelimesiy
le ayrıca işaret edildiği için buradaki fur
kana "hak ile batılın ayırımı" şeklinde 

açık olmayan bir anlam verilmiştir (me
sela bk. Taberi. I, 284). Zeccac, bu ayet
teki furkandan da "kitab"ın (Tevrat) kas
tedilmiş olabileceğini, Tevrat'ın hakkı bii
tildan ayırma işlevini vurgulamak için 
tekrar edildiğini söyler (Me'ani'l-!fur'an, 
I, 134). Şevkanı ise farklı açıklamaları sı
raladıktan sonra bunların içinde, "Mu
sa'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. aye
tindeki "fark" kökünden bir kelimenin 
kullanılışıyla birlikte değerlendirildiğin
de Musa'ya verilen furkanı, Allah'ın, Mu
sa'ya inanıp günah işlernekten korunan
ları veya günahlarına tövbe edenleri in
karcılardan ve özellikle buzağıya tapan
lardan farklı tutması, onlarla birlikte ce
zalandırmaması, inananları inanmayan
lardan seçip ayırması şeklinde anlamak 
mümkündür (Watt, s. 146). 

Enfal süresinin iki ayetinde geçen fur
kanın bu 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-Ra
zi bu ayetteki furkana maddi ve ruhi, 
dünyevi ve uhrevi bütün nimet ve imkan
ları kapsayan çok geniş bir açıklama ge
tirmiş ve Allah'ın bu nimetlerle mürnin
leri kafirlerden ayırmasına dikkat çek
miştir (Me{atfl)u ' l·gayb, XV, 153-154). Hal
buki daha önce Taberi buradaki furka
nı sürenin ana konusuna uygun olarak, 
"Allah'ın, hakkı tercih eden müminlere 
yardım edip zafere ulaştırmak suretiyle 
onları kendilerine kin besleyen düşman
larından kurtarması " şeklinde açıklamış

tır (Cami'u'l·beyan, IX, 225-226). Zemah
şeri'nin tercih ettiği yorum da Bedir za
feriyle ilgilidir (el·Keşşaf, II, ı 54). Aynı sü
renin 41. ayetinde ise Bedir olayına "fur
kan günü" denilmektedir. Her iki ayet
teki furkan, Ragıb ei-İsfahanf'nin de işa
ret ettiği gibi çok ileri düzeydeki bir ay
nlmayı ifade eder. Gerçekten müslüman
lar içtimai, siyası ve askeri anlamda ilk 
defa Bedir zaferiyle Mekke müşrikle
rinden ayrı, bağımsız, güçlü ve onurlu 
bir toplum haline geldiklerini kanıtla

mışlardır. 



Üç ayette turkan "hak ile batılı birbi
rinden ayıran" anlamında Kur'an-ı Ke
rim'in bir ismi veya niteliği olarak kulla
nılmıştır. Bakara süresinin 185. ayetin
de kelime, Kur'an' ın hakkı batıldan ayır

ma ve belirginleştirme işlevini ifade et
mektedir. Diğer iki ayette ise (Al-i imran 
3 / 4 ; ei-Furkan 25 / ll Kur'an yerine onu 
ifade etmek üzere kullanılmıştır. Bun
dan dolayı bazı hadis mecmualarında ve 
Kur'an ilimleriyle ilgili kaynaklarda tur
kan kelimesi Kur ' an-ı Kerim'in başlıca 

isimleri arasında gösterilmiştir (mesela 
bk. Müsned, ll , 357, 415 ; Tirmizi ; "Şeva

bü'l-~ur'an", 1; Ma'mer b. Müsenna, I , 

3, 18; Süyütf, !, 143, 147) 
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FURKAN SÜRESİ 
( .:ı~_,.;ll ._)__,...) 

Kur'an-ı Kerim'in 
yirmi beşinci suresi. 

_j 

Mekke devrinin sonlarına doğru nazil 
olan sQrelerdendir. Abdullah b. Abbas'a 
isnat edilen bir rivayette 68, 69 ve 70. 
ayetlerin Medine devrinde nazil olduğu 
belirtilmektedir. Kaynaklar bu sürenin 
Yasin ile isra süresi arasında nazil oldu
ğunu bildirmektedir. Hz. Peygamber'in, 
olaylı geçen Taif yolculuğundan sonra 
sırasıyla Cin, Yasin, Furkan ve isra süre
leri inmiştir. Buna göre Furkan süresi, 
mi'rac olayı öncesinde ve muhtemelen 
Mekke döneminin onuncu yılında nazil 
olmuştur (Abdullah Mahmud Şehhate, ı , 

259) . Daha önce müşrikler müslümanla
ra sosyal boykot uygulamışlar ve Hz. Pey
gamber'in dine davetini çeşitli yollarla 
engellemeye çalışmışlardı. Mekkeli ya 
da taşralı hiç kimsenin Resül-i Ekrem 
ile görüşmesine izin vermiyorlardı. Bu 

yolla istedikleri sonucu elde edemeyin
ce başka çarelere başvurdular. Hz. Pey
gamber'i gözden düşürmek için bir ifti
ra kampanyası başlattılar. hakkında akıl 
almaz yalanlar uydurdular. Bu süre de 
müşriklerin, Hz. Muhammed'in peygam
berliği ve genel olarak peygamberlik ku
rumuyla ilgili çeşitli iddia ve ittiralarına 
cevap vermek ve Hz. Muhammed'in hak 
peygamber olduğunu ortaya koymak 
üzere nazil olmuştur. Furkan süresi yet
miş yedi ayet olup fasıla * sı elif ( 1) har
fidir; sadece on yedinci ayetin fasılası 

lamdır ( J ). 
Süre. ismini birinci ayette geçen ve 

"hak ile batılı birbirinden ayırma" anla
mına gelen "furkan" kelimesinden alır. 

Kur'an-ı Kerim'e turkan denilmesinin 
sebebi itikadda hak ile batılı, haberde 
doğru ile yalanı, amelde· gerçek ile sah
teyi birbirinden ayırmış olmasından do
layıdır (ayrıca bk. FURKAN) . 

Kulu Muhammed'e " Furkan'ı" indir
miş ve onu bütün alemleri uyarmak üze
re peygamber yapmış olan Allah'a övgüy
le başlayan sürede Hz. Muhammed'in ri
saletinin evrenselliği, vahiy ve peygam
berliğin kul isteği ve seçimiyle olmayıp 
Allah'ın takdir ve iradesiyle gerçekleşti
ği vurgulanır. Müşriklerin Hz. Muham
med'in peygamberliğini ve ahiret günün
deki büyük hesabı inkar hususunda gös
terdikleri inat üzerine nazil olan süre-

Furkan sü resinin muhakkak hatt ı yl a yazılm ış il k ayetleri 

FURKAN SÜRESi 

nin başında vahiy ve nübüwetin dinde
ki yerini ve önemini belirten bir bölüm 
yer alır. inkarcılar vahyin alelade masal
lardan, peygamberin de sıradan insan
lardan pek farklı olmadığını öne sürü
yor, bir peygamberin insan üstü nitelik
ler taşıması gerektiğini söylüyorlardı. 

Hz. Peygamber'in yemek yemesini, çar
şıda pazarda gezip dolaşmasını bahane 
ederek onun bu hallerini kendi inkarla
rına gerekçe gösteriyorlardı. Sürede In
karcıların ileri sürdükleri bu tür iddialar 
delil mahiyetinde misallerle tek tek ce
vaplandırılır ve çürütülür. Esasen Mek
keli müşriklerin Resül-i Ekrem'i inkar 
için öne sürdükleri gerekçeler, temelde 
bütün çağlarda peygamberleri inkar için 
ortaya atılan isnat ve iftiralardan iba
rettir. Bu iftira ve isnatların onların di
linden Kur'an'da yer almış olması bu ba
kımdan çok anlamlıdır. 

Sürenin baş taraflarında , kuluna Fur
kan' ı indiren Allah'ın aynı zamanda gök
leri ve yeri yarattığı, tek hükümran ola
rak her şeyi kendisinin takdir ve tayin 
ettiği bildirilir. Böylece göklerde ayrı tan
rılar. yeryüzünde ayrı tanrılar bulunma
dığını ortaya koyarak inkarcıları kendi
sine tapmaya. buyruklarına boyun eğ
meye ve peygamberine uymaya davet 
eder. Onların. ne bir şey yaratacak ne 
de fayda veya zarar verecek konumda 
olmayan aciz varlıklara, putlara tapma
larını ayıplar. Bu ayıp kendilerine yetmi
yormuş gibi bir de Allah'ın gönderdiği 
vahye ve Peygamber'e dil uzatmalarını 
kınar. "Peygamber'e başkaları yardım 

ediyor" (ayet 4) diyerek ittirada bulun
malarının büyük bir haksızlık ve yalan 
olduğunu. "Bunlar eskilerin efsaneleri
dir" şeklindeki hezeyanlara karşı da 
Kur'an'ın bütün sırları bilen Allah tara
fından indirilmiş bir vahiy olduğunu bil
dirir. Daha sonra Hz. Muhammed'in hak 
peygamber olduğunu bildiren ayetlere 
yer verilir. ResGl-i Ekrem'in yiyip içtiği . 

gezip dolaştığı , aslında bir peygambe
rin yanında birtakım meleklerin bulun
ması veya kendisine gökten defineler 
indirilmesi gerektiği (ayet 7, 8) yolun
daki itirazlara cevap olarak daha önce
ki peygamberlerin de aynı şekilde yiyip 
içen, çarşıda pazarda gezip dolaşan in
sanlardan seçilmiş olduğu hatırlatılır 

(ayet 20) . Bu hatırlatmadan . Mekke put
perestlerinin muhtemelen yahudiler ve 
hıristiyanlarla olan ticari münasebetleri 
sayesinde eski peygamberler hakkında 
az çok bilgi sahibi oldukları anlaşılmak
tadır. En'am süresinin 91. ayetinde be-
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