
tü '1-MiftaJ:ı. el-MiitdJ:ı li't-tefsir'in man
zum özetidir (Arabic Literature of Africa, 
ll , 108) . 

B) Hadis. 1. Dürerü'l-J:ıikem li'r-Re
sul ve ehli'l-kerem. Hz. Peygamber'in 
ve diğer bazı islam büyüklerinin ahlal<i fa
ziletler konusundaki sözlerini ihtiva eden 
eser Muhammed Tukur tarafından ya
yımlanmıştır (Sokoto. t s. ). z. Siracü'l
Cami' li'l-Bu]].ari. ibn Hacer el-Askala
ni'nin FetJ:ıu'l-bari adlı eserinin giriş bö
lümü esas alınarak Buhari'nin el-Cd
mi'u'ş-şaJ:ıiJ:ı'i için yazılmış 267 beyitlik 
bir mukaddimedir (Arabic Literature of 
Africa, ıı . 107) . 3. MişbaJ:ıu'r-rdvi. 1797 
yılında kaleme alınmış hadis rivayetiyle il
gili manzum bir eserdir (a.g.e.,ıı. 100). 4. 
N eylü'l-me'mul min cevami'i kelimi'r
Resul. Zühd ve ahlaka dair meşhur ha
disleri ihtiva etmektedir (a.g.e., ll , 100). 

C) Fıkıh ve Usulü. 1. el-Elfiyyetü'l
uş(il ve bina'ü '1-füru' 'aleyha. 1800 yı
lında telif edilen manzum bir eserdir (Ka
hire 196 1; n şr. Muhammed dan Age , So
koto ı 98 ı) z. Ijulaşatü'l-uşıll. SüyGti'nin 
el-Kevkebü 's-satı' adlı eseri örnekalına
rak 1812 yılında yazılmıştır (a.g.e., ll , 96) 

3. Ziya'ü'l-enam ii J:ıükmi'l-J:ıeldl ve'l
J:ıaram. Muhtevası genel olarak Gazzal'i'
nin İJ:ıya'ü 'uWmi'd-din'inden alınmış
tır (a.g.e., a.y.). 4. Kifayetü'l-'avam fi'l
büyu'. Manzum bir risaledir (a.g.e., a.y.). 
s. Ta'limü'r-ra i i ii aşbabi'l-i]].tişaş bi
mevati'l-araii. Toprak mülkiyeti usulü
nü ve topraktan faydalanma yollarını ele 
almaktadır. M. S. Zahradeen doktora 
çalışmasında ( 1976, Abdallahi b. Fodio 
and his contribution to the Jiha.d, Mc G i I I 
University) eseri tahkik ve tercüme et
miştir (s . 299-325) 6. Sebilü's-selame 
fi'l-imame. SüyGti'nin Tari]]. u '1-]].uleta' 
adlı eseri esas alınarak 181 7 yılında yazı
lan bu risale halifeliğe ve halifenin seçim 
şekline dairdir (Arabic Literature of Africa, 
ll, 106). 1. Ziya'ü'l-imam ii şaldJ:ıi (işla· 
hi)'l-enain. Hilafet konusunda idari ve 
anayasal teorileri ortaya koymaktadır 
(a.g.e., a.y.) s. Ziya'ü'l-J:ıükkam ii ma 
lehüm ve 'aleyhim mine'l-aJ:ıkdm. Ka
no'da yazılan ve hükümet etme usulünü 
ele alan bir risale olup çeşitli baskıları ya
pılmış ( 1 nşr. Ebu Bekir Muhammed el-FG
l a nıı. Kah i re , ts.; Beyrut , ts.; Zaria ı 956), 

Haliru Binji tarafından Hevsa diline çev
rilmiş (Zaria ı 966). ayrıca Shehu Yamusa 
tarafından yapılan yüksek lisans çalışması 
içinde ( 1975, The Political/deas of the Ji
had Leaders, Zaria Ahmedü Bello Üniver
sitesi) neşre hazırlanmıştır. 9. Ziya'ü'l
]].uleta' ve m en dılnehüm. EbG Bekir 
ibn EbCı Rendeka et-TurtCışi'nin hilafet 

tarihiyle ilgili Sira cü '1-mülılk adlı eseri 
esas alınarak yazılmıştır (Arabic Litera· 
tu re of Africa, ı ı, 9 ı) . 1 O. Ziya'ü 's-sultan 
ve gayrihi mine'l-i]].van ii ehemmi 
md yutJabü 'ilmüh(i ii umuri'z-zaman. 
1812'de kaleme alınan eser müslüman
ların savaşacakları gayri müslimlerin ni
teliklerini ele almaktadır. Isyaku Aliyu ta
rafından yapılan ingilizce tercümesiyle 
birlikte yayımlanmıştır (Sokoto ı 989) . 11. 
Ziya'ü's-siyasat ve tetdva'n-nevazil 
min md hüve min fürıl'i'd-din mine 'l
mesa'il. islam idare sistemiyle ilgili olan 
bu eseri Muhammed Tu kur (Sokoto, ts.). 
Ömer Abdullah (Ka no ı 988) ve Ahmed 
Muhammed Kan!(Kahire 140811988) neş
retmiştir. 

D) Ahlak ve Tasawuf. 1. Adabü'l-mu
'aşerat li-talibi'n-necat. Muhtevası Gaz
zali'nin İJ:ıya'ü 'uWmi'd-din'inden alın
. m ış tasawufun arneli yönüyle ilgili bir ri
sa le olup Ömer Sanda Gudu tarafından 
yayımlanmıştır (Sokoto, ts.). z. Beyanü'l
erkdn ve'ş-şurılt li't-tari]fati'ş-Şılfiyye 
ve tel]fini'l-esma'i's-seb' 'ala tari]fati's
sadati'l-Ijalvetiyye (a.g.e., ll, 89 ). 3. et
Tibyan li-J:ıu]fü]fi'l-il)van. islam toplu
munda fertlerin birbirlerine karşı olan 
yükümlülüklerini ele alan eseri Muham
med Buda (Sokoto, ts.) ve Ömer Sanda 
Gudu (Sokoto, ts .) neşretmiştir. 4. Teh
?;ibü'l-insan min ]]işali'ş-şeytan (a.g.e., 
ı ı , ı 08) ibn FCıdi'nin ayrıca Arap dili ve 
edebiyatı. akaid. mantık. FCılanl kabilesi
nin aslı ve tarihi hakkında kaleme aldığı 
eserleri bulunmaktadır. 
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Ebu Bekr Muhammed b. el-Hasen 
b. Furek el-İsfahani en-Nisaburi 

(ö. 406/1015) 

Ebü'I-Hasan el-Eş'ari'nin 
görüşlerini sistemleştiren 

L 
Eş'ari alimi. 

_j 

330 (941) yılı civarında isfahan'da doğ
duğu tahmin edilmektedir. Ailesi hakkın
da bilgi bulunmamakta. sadece dedesi 
FCırek'in bir din alimi olduğu bilinmekte
dir (FGrekl, vr. 37•) . Adı bazı kaynaklarda 
ibn Fevrek olarak kaydedilmişse de isa
betli görünen ibn FCırek şeklindeki okunu
şudur. Tahsiline isfahan'da başladı. Şafii 
fıkhını okuduğu hocasına itikadl konula
ra dair sorduğu bazı sorulara tatminkar 
cevaplar alamayınca (Sübkl, IV, ı 29) ke
lam ilmini öğrenmeye yöneldi. Bunun için 
önce Bağdat'a , daha sonra Basra'ya gitti. 
Burada Eş'arl'nin öğrencilerinden Ebü'l
Hasan el-Bahill'den kelam dersleri aldı; 
Bakılianı ve Ebu ishak el-isferayln! ile de 
kelaml konularda müzakerelerde bulun
du. Eş' ari'nin diğer öğrencisi ibn Müca
hid et-Tal'den ders aldı (Bağdadl. s. 310; 
İbn Hazm, IV, 6). Basra'dan tekrar Bağ
dat'a giden ibn FCırek, tahsiline bir süre 
burada devam ettikten sonra muhteme
len 360 (970) yılı civarında isfahan'a dön
dü. isfahan'da Sahib b. Abbadile yaptığı 
münazaralarda Ehl-i sünnet'in görüşle
rini başarıyla savundu. Rey şehrinde ka
tıldığı ilmi meclislerde Mu'tezile'yi eleş
tirdiğİnden dolayı bölgenin emirine şika
yet edildi ve işkenceye tabi tutulduktan 
sonra Şlraz'a sürgüne gönderildi. Bura
da sCıfilerden ibn Hafif eş-Şlrazl ile tanı
şıp uzlete çekilmeyi düşündüyse de bun
dan vazgeçerek talebe yetiştirmeye niyet 
etti. Devrin hükümdarına başvurularak 
N!şabur'a gelmesi sağlandı (368/978). Nl
şabur'da bir taraftan Abdullah b. Ca'fer'
den EbCı DavGd et-Tayalisl'nin el-Müs
ned'ini okudu, ayrıca ibn Harraz el-Ahva
zl'den hadis dinledi. EbCı Osman el-Mağ
rib! ile EbCı Sehl es-Su 'lfıl<i'nin sohbetle
rine katıldı. Diğer taraftan yörenin tanın
mış sütilerinden Ebü'l-Hasan el-BCışencl'
nin hankahı yanında kendisi için yaptırı
lan medresede uzun yıllar islami ilimleri 
okutup yüzlerce talebe yetiştirdi. Damadı 
Ebu Mansur el-Eyyfıbl. ünlü sCıfi Abdül-
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kerim ei-Kuşeyrl, Ahmed b. Hüseyin ei
Beyhaki onun yetiştirdiği alimlerdendir. 
Halim Sabit Şibay, Bakıllani'yi de İbn FQ
rek'in öğrencileri arasında gösterirse de 
(iA , ll, 253) bu uzak bir ihtimaldir; zira 
Bakıllani'nin İbn Furek'in ders arkadaşı 
olduğu bilinmektedir. İbn Furek, muhte
melen 404 (1013) yılında Gazneli Mah
mud'un daveti üzerine Gazne'ye gitti. 
Onun sarayında bölgede yaygın olan Ker
ramiyye'nin ileri gelenleriyle yaptığı mü
nazaralarda üstün başarı gösterdi. Ancak 
yenilgiyi hazınedemeyen Kerramller ta
rafından sultana şikayet edildi ve onun 
ruhu araz olarak kabul ettiği , ölümüyle 
birlikte Hz. Peygamber'in ruhunun da yok 
olması dolayısıyla nübüwetinin sona er
diğine inandığı ileri sürüldü. Sultanın hu
zuruna getirtilen ibn FQrek bunun bir if
tira olduğunu söyleyince serbest bırakı
larak ödüllendirildi ve ülkesine dönmesi 
sağlandı. Bir rivayete göre İbn Furek, Nl
şabur'a dönerken Kerramller tarafından 
zehirJetilmesi üzerine yolda öldü. Naaşı 
Nişabur'a nakledildi ve Hire'de defnedil
di. Diğer bir rivayete göre ise yolda hasta
lan dı ve Nişabur'da vefat etti. İbn Hazm. 
İbn FQrek'in Hz. Peygamber'in nübüwe
tinin ölümünün ardından sona erdiğine 
inandığı için Gazneli Mahmud tarafından 
öldürüldüğünü naklederse de ( el-Faş l, V. 
84) bu uzak bir ihtimaldir; zira Ehl-i sün
net'e mensup olan Gazneli Mahmud'un 
İbn FQrek gibi Sünni bir alimi öldürtmesi 
makul görünmemektedir. 

İbn Furek kelam, fıkıh, usul-i fıkıh. ta
sawuf. tefsir, tabakat ve nahiv ilimlerin
de eser vermiş çok yönlü bir alim dir. An
cak daha çok tefsir, tasawuf ve özellikle 
kelama dair görüşleriyle dikkat çekmiş
tir. Usül-i fıkıh konusunda hacimli eserler 
yazdığı nakledilmişse de bunlar günümü
ze ulaşmamıştır. Bu sebeple İbn Furek'in 
usulcülüğü hakkında fazla bir şey söyle
mek mümkün değildir. Bununla birlikte 
İbn Hallikan onun usQI-i fıkıhtakendisine 
has bir metodunun bulunduğunu ve ta
lebesi Abdülkerim ei-Kuşeyri'nin bunu 
Ebu İshak ei-İsferayini'nin metoduyla bir
leştirdiğini kaydeder ( Vefeyat, lll, 206) 
Müfessirliğine dair sadece bir cildi zama
nımıza ulaşan Tefsirü'l-Kur'ô.n adlı ese
rinden fikir edinmek mümkündür. Tefsir
de dirayet metodunu kullanınakla birlik
te rivayetlere de önem vermiştir. Diğer 
müfessirlerden farklı olarak önce ayetler
den çıkarılabilecek soruları sıralamış. da
ha sonra bunların cevaplarını zikretmiş
tir. İbn FQrek bu eserini hazırlarken Eş
'ari'nin tefsirinden de faydalanmıştır. 
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İbn Furek itikadi konularda Hz. Pey
gamber'e atfedilen bazı rivayetleri red
deden Cehmiyye ve Mu'tezile karşısında 
hadisi müdafaa etmiştir. Ona göre isnad 
açısından sahih olan hadisleri kabul et
mek gereklidir. ResQiullah'a nisbet edilen 
bir rivayet Kur'an'a aykırı bilgiler ihtiva 
ediyorsa Kur'an'ın hükmünü benimseyip 
hadisi te'vil etmek icap eder (Şerf:ıu 'l
'Alim ve'l-müte'alllm, vr. 9•). İbn FQrek'in 
hadisle ilgilenmesi daha çok itikadi me
seleleri çözmeye yöneliktir. 

Kaynaklar, İbn Furek'in zühd ve takva 
derecesine ulaşmış bir sQfi olduğunda 
birleşir. Onun tasawufa yönelmesinde 
Bündar b. Hüseyin, İbn Hafif eş-Şirazi, 
Ebu Osman ei-Mağribi gibi sufilerle yap
tığı sohbetler etkili olmuştur. Öğrenci
lerinden Abdülkerim ei-Kuşeyri, İbn FQ
rek'i sufıler arasında zikrederek tasawu
fı bazı görüşlerini nakletmiştir ( er-Risa
le, 1. 33, 34, 179; ll, 440, 442, 448) . Bu riva
yetlerin yanı sıra kabri bir ziyaretgah ha
line getirilen. onunla tevessülde bulunu
lan bir alim olması ve tasawufa dair el
İbô.ne adlı bir eser telif etmesi İbn Fu
rek'in sufiler arasında yer aldığını göste
ren işaretlerdir. Ona göre sufi ve zahid 
olmak için ihtiyaç fazlas ı dünya malını 
terketmek gerekir. Zahidlikte örnek Hz. 
Peygamber'dir; o sanıldığı gibi dünyayı 
bütünüyle terketmemiş , evlilik hayatını 
sürdürmüş. bir taraftan ibadetle meşgul 
olurken. diğer taraftan dünya işlerini yü
rütmüştür. 

İbn Furek'in ilmi şahsiyetindeki ağırlığını 
onun kelamcılığı teşkil eder. Kelama dair 
eserlerinin çoğu zamanımıza ulaşmadı
ğından bu alandaki görüşlerini bütünüyle 
belirlemek mümkün değilse de Şerl}.u'l
'Alim ve'l-müte'allim, Tefsirü'l-Kur'ô.n, 
Müşkilü'l-l}.adi§ ve Risô.le fi't-tev]J.id 
adlı eserlerinin yanı sıra bazı kaynaklar
dan hareketle İbn Furek'in kelami konu
lardaki görüşleri şöylece özetlenebilir : Akıl 
hakkı batıldan ayıran önemli bir kriter
dir, Kur'an'ın akli deliller getirmesi bunu 
kanıtlamaktadır (Te{sfrü 'l-lfur'an, lll, vr. 
166•, 197•; Şerf:ıu 'l-'Alim ve'l-müte'alllm, 
vr. ı o• ı . Akıl insan için vazgeçilmez bir bil
gi kaynağı olmakla birlikte dini konular
da nasların bildirdiği hükümler esastır. 
zira akıl nasların bildirdiğinden farklı hü
kümler verebilmektedir. Halbuki doğru
luğu kesin delillerle sabit olan Hz. Pey
gamber'in haberi daha isabetlidir. Mese
la akıl, Allah'ın asi bir mümini ebedi bir 
azapla cezalandırmasını hikmete aykırı 
görmeyebilir; Kur'an ve Sünnet ise asi 
müminlerin ebedl azaba uğratılmayaca-

ğını bildirmektedir ( Şerf:ıu 'l-'Alim ve 'l-mü
te'allim, vr. 59• ). Şu halde akıl dini konu
larda sınırsız bir bilgi kaynağı değildir. Hz. 
Peygamber'in verdiği haberin kesin bilgi 
kaynağı olabilmesi için sübutu açısından 
kati ve manasının açık olması gerekir. 
Eğer haber müteşabih ise te'vil edilmeli
dir ( Te'vflü müşkili 'l-aşar, vr. 6b). Bir sufi 
olmasına rağmen İbn Fürek ilhamı bilgi 
kaynağı olarak kabul etmemiştir; çünkü 
ilham sahipleri aynı konuda farklı bilgiler 
aldıklarını ileri sürmektedirler. Bu sebeple 
ilham yoluyla elde edilen çelişkili bilgiler
den hangisinin daha doğru olduğunu be
lirlemek için akıl yürütmeye ihtiyaç var
dır (Şerf:ıu'l-'Alim ve 'l-müte'allim, vr. JOb, 
61 •ı. İbn Furek. icmaın da itikadi konula
rın çözümünde başvurulacak bir bilgi kay
nağı olduğu kanaatindedir. İbn Furek'e 
göre Allah'ın varlığına ulaşmanın en doğ
ru yolu kainatı inceleyerek onda meydana 
gelen olaylar üzerinde düşünmektir. Ay
rıca "cevahir ve a'razın hudusu" esasına 
dayanan delil de uluhiyyeti kanıtlar. Bu 
delilin esaslarına Kur'an'da işaret edilmiş
tir (a.e., vr. J2b, 1 5a·b, 6J •·b: Te{sfrü 'l-/furan, 
lll, vr. 58b) . 

İlahi sıfatlar Kur'an ve Sünnet' e daya
nılarak tesbit edilmeli ve tenzih ilkesine 
uygun olarak anlaşılmalıdır. Bu sebeple 
haberi sıfatiarın lafızlarını reddetmeden 
Allah 'ın zatına uygun manalar taşıdıkia

rına inanmak ve bunları Arap dili kuralla
rına göre te'vil etmek gerekir. Haberi sı
fatların Kur'an'da veya sünnette varit ol
ması durumu değiştirmez. ibn Furek'e 
göre Selef alimlerinin müteşabih nasların 
te'vil edilmesini yasaklaması , buna güç
leri yetmeyenler veya yanlış te'villere gi
denler için söz konusudur. Esasen insan, 
müteşabihatın te'vil edilmemesi gerek
tiğini söylese de zihninin bunların mana
sını araştırmaya girişmemesi oldukça 
zordur. Nihayet insan zihni ya teşbihe gö
türen bir anlama ulaşacak veya mecazi 
manadan hareketle tenzihe varacaktır. 
Allah hakkında teşbih inancını benimse
rnek mümkün olmadığına göre fiilen te'
vilden kaçamayan zihnin ortaya kayacağı 
yorumlar kişiyi Selef'in de benimsediği 
tenzih akldesine götürecektir ( Müşkilü '1-
f:ıadTş, s. 65-66; Şerf:ıu 'l-'Alim ve'l-müte
'alllm, v r. ı 7b). Şu halde "AIIah'ın gökte ol
ması" kudret ve saltanatının göklerde hü
küm sürmesi, "AIIah ' ın üstte olması" da 
yaratıklarını idaresi altına alması ve hem 
zatı hem sıfatları itibariyle onlardan üs
tün olması şeklinde anlaşılmalıdır. 

Eş'ariyye'nin genel telakkisinin aksine 
İbn Furek'e göre peygamberin erkek ol-
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ması şarttır. çünkü Kur'an'da sadece er
keklerin peygamber olarak gönderildiği 
bildirilmiştir. Peygamberler küfre düşmek 
ve günah işlernekten korunmuş olmakla 
birlikte onların önemsiz bazı hatalar yap
ması mümkündür. Nübüvvetten önce 
küfre düşmeleri aklen caizsedebu hiçbir 
zaman vuku bulmamıştır (Şerf:ıu'l-'Alim 
ve'l·müte'allim, vr. 9•, 29•-b, 30b). Hisalet 
nübüwetten daha umumi bir kavramdır; 
her resul ne bl dir, fakat her ne bl resul de
ğildir (a.e. , vr. 9•) . İbn Fürek. Hz. Muham
med'in son peygamber olduğunu eserle
rinde açıkça belirttiği halde İbn Hazm, 
onun ruhu ar az olarak kabul ettiğini ileri 
sürerek ResOl-i Ekrem'in ölümüyle bir
likte nübüwetinin sona erdiğine inan
dığını kaydeder (el-Faşl, V, 85). İbn FO
rek'e atfedilen bu görüş kendi beyanları
na, ayrıca eserlerinde yer alan açıklama
lara aykırı düştüğü gibi Sübkl ile diğer 
Eş'arl alimleri tarafından da reddedilmiş
tir ( Taba~at, IV, 131-132). İbn Fürek'in ka
bir azabı ve kabir nimetini kabul etmesi 
de ( Tefsirü 'i-Kur' an, III, vr. 7•, 131 b) kendi
sine atfedilen görüşle bağdaşmamakta
dır. İbn Fürek'e göre günahlar büyük ve 
küçük diye tasnif edilemez. Her ne kadar 
bazı günahlar diğerlerine nisbette küçük 
ise de bu izafi bir durum olup aslında bü
tün günahlar büyüktür. Çünkü netice iti
bariyle bütün günahlar ilahi buyruklara 
aykırı davranmak ve Allah'a asi olmaktan 
ibarettir ( Şerf:ıu '/-'Alim ve'l-müte'allim, 
vr. 20b- 2 I •, 34•, 35•; Te{sirü 'l-If, ur' an, lll, 
vr. I I 7b). 

İbrahim Paşa , 
nr. 404) 

İbn Fürek. Bakıliani ile birlikte Ebü'I
Hasan ei - Eş'arl'nin görüşlerini nakledip 
işleyen ve Eş'ariyye'nin köklü bir kelam 
ekolü haline gelmesini sağlayan önemli 
bir simadır. Ders arkadaşı olan Bakıllanl, 
Eş'ariyye'ye önemli hizmetlerde bulun
masına rağmen haberi sıfatlar konusun
da Selefi çizgide yer aldığı halde İbn Fürek 
söz konusu sıfatiarın te 'vil edilmesi ge
rektiğini savunarak bu hususta yazdığı 
eserle Eş'ariyye içinde bir çığır açmıştır. 
İbn Fürek sadece Eş'arl'nin görüşlerini 
nakletmekle kalmamış, mezhep içinde 
ondan ayrılarak farklı görüşler de benim
semiştir. Müstakil bir beka sıfatı ispat et-

. mesi, peygamber olmayan kimselerin mu
cizeye benzer harikalar gösteremeyece
ğini savunması. sadece erkeklerin pey
gamber olabileceğini söylemesi, günahla
rı büyük-küçük diye ayırmadan hepsini 
aynı statüde kabul etmesi, bir süfi olma
sına rağmen ilhamı bilgi kaynağı olarak 
görmemesi, onun mütefekkir ve mücte
hid bir alim olduğunu kanıtlayıcı mahiyet
tediL İbn Fürek kendisinden sonra gelen 
alimler üzerinde etkili olmuştur. Mesela 
beka sıfatı konusunda Abdülkahir el-Bağ
dMI onun görüşünü benimsemiş ( Uşü
lü 'd-din, s. ı ı 4- ı 15), İbn Asakir de Tebyi
nü kqibi'l-müfteri'sini yazarken İbn 
Fürek'in Taba]fiitü '1-mütekellimin adlı 
eserinden faydalanmıştır. 

Eserleri. Kaynakların belirttiğine göre 
120 civarında eser telif eden İbn Fürek'in 
zamanımıza ulaştığı bilinen eserleri şun
lardır: 1. Risale fi't-tev}J.id (Arif Hikmet 
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Ktp., nr. 47). 2. Şer}J.u'l-'Alim ve'l-mü
te'allim. Ebu Hanife'nin eseri üzerine ya
pılmış bir şerh olup el-'Alim ve'l-mü
te'allim 'in Ebu Hanife'ye aidiyeti konu
sunda şarkiyatçılar tarafından ileri sürü
len iddiaları geçersiz kılacak bazı bilgiler 
içermesi bakımından önemlidir. Bu şer
hin İbn Fürek'e ait olduğu konusunda 
kaynaklarda herhangi bir kayıt yoksa da 
Fuat Sezgin, Millet Kütüphanesi'nde bu
lunan (Murad Molla, nr. ı 827) yazma nüs
hadaki bilgilere dayanarak eseri İbn FO
rek'e nisbet etmiştir. Kitabın muhtevası 
da bu tesbiti doğrulayıcı mahiyettedir. 
Zira İbn FGrek'e ait olduğu hususunda 
ihtilaf bulunmayan Müşkilü'l-}J.adiş ve 
beyanüh adlı eserde yer alan itikadl gö
rüşlerle eserdeki fikirler birbirine benze
mektedir. Ayrıca eserde Kerramiyye'nin 
imana dair görüşlerinin eleştirilmesi de 
onun, bu mezhep mensuplarıyla münaza
ralar yaptığı bilinen İbn Fürek'e aidiyetini 
gösteren ayrı bir delil olarak kabul edile
bilir (ayrıca b k. DİA, Il, 462-463) . Eser Yu
suf Şevki Yavuz tarafından tahkik edile
rek neşre hazırlanmıştır. 3. Mücerredü 
malp'ilfit*i'ş-Şeyl] Ebi'I-lfasan el-Eş'a 

ri. Eş'arl'nin yaklaşık otuz eser inden der
lenen görüşlerini nakleden bu eseri Da
niel O imaret yayımiarnıştır ( Beyrut ı 986). 

4. Müşkilü'l-f:ıadiş* ve beyanüh. Çeşit
li nüshalarında Te'vilü '1-aJJ.bfıri'l-müş
kile (TSMK, lll. Ahmed, nr. I 755), lfal
lü '1-müşkilat mine '1-e}J.adiş ve '1-ayat 
(Atıf Efendi Ktp., nr. 433), Müşkilü'1- e}J.a
diş (Edirne Selimiye Ktp., nr. 1014),Müş

kilü'1-aşar (Süleymaniye Ktp., Damad 
İbrahim Paşa, nr. 404), Te'vilü müşki1i'1-
aşar (Hacı Selim Ağa Ktp., nr. 227), lfa1-
1ü müteşabihfıti'l-}J.adiş(Ril.gıb Paşa Ktp., 
nr. 183) gibi adlarla kaydedilen eser ha
beri sıfatiarın te'villerini ihtiva eder. Ab
dülmu'tl Emin Kal'acl (Hal ep 1402/1 982) 

ve Musa Muhammed Ali (Beyrut ı 983) ta
rafından neşredilen eser ayrıca Raimond 
Köbert'in Almanca'ya yaptığı kısmi ter
cümesiyle birlikte yayımlanmıştır (Roma 
ı 94 ı) . s. Tefsirü '1-Kur ' an. Me'ani'l
Kur'an adıyla da bilinir (İbn Hallikil.n, IV, 
272; Ayni, s. 428). Kitabın, Mü'minGn sü
resinden Nil.s süresine kadar olan sü
relerin tefsirini ihtiva eden bir nüshası 
Millet Kütüphanesi'nde mevcuttur (Fey
zullah Efendi, nr. 50). 6. el-lfudud fi'l
uşul. Yaklaşık 130 kelam ve fıkıh terimi
ni açıklayan risale Mu]faddime ii nüket 
min uşu1i'l-fı]fh adıyla (Beyrut ı 342), ay
rıca M. A. S. Abdülhalim tarafından yuka
rıdaki isimle (BSOAS, LIV/1 [ 199 ı ı. s. 5-
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41 ı yayımlanmıştır. Fihrisü mal)tutati 
Mektebeti Köprülü'de kayıtlı bulunan 
(1 , 41 6 ) el-Jjudud mine'l-uşı1li'l-kela

miyye ve'l-fı]!.hiyye adlı risale İbn FG
rek'e nisbet edilmişse de bu doğru değil
dir, çünkü müellifi bilinmeyen risale İbn 
FGrek'in ilim hakkında yaptığı tarifin eleş
tirisiyle ilgilidir. 7. el-İbi'ıne 'an turu]!.ı'l
]!.aşıdin ve'l-keşf 'an meni'ıhici's-salikin 
ve't-teveffür ila 'ibi'ıdeti rabbi'l- 'ale
min. Tövbe, zühd , vera', şükür, tevhid , 
muhabbet gibi tasawufı terimierin ilk sG
fılere göre tarifini ihtiva eden eserin bili
nen tek yazma nüshası Topkapı Sarayı 
Müzesi Kütüphanesi'ndedir (Hazine, nr. 

308). 8. el-İntil!.ü' min el;i'ıdişi Ebi Müs
lim MuJ:ıammed b. AJ:ımed el-Bagdadi 
(Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye, nr. 4117) . 9. Es
m a'ü 'r-rical. Brockelmann'ın Kitabü '1-
Esma' ve'r-rical adıyla kaydettiği eserin 
(Berlin Königlichen Bibliothek, nr. 991 8) 

Fuat Sezgin'e göre İbn FGrek'e aidiyeti 
şüphelidir. 

İbn FGrek'in kaynaklarda adı geçen di
ğer eserleri şunlardır : el-Esmô.' ve'ş-şı
f at (AmmarTalibl, s. 65) ; Taba]!.atü 'l-mü
tekellimin (Keşfü '?-?Unün, ll, ll 06); el
Medl)alü '1-evsat ila 'ilmi'l-kelô.m (Ze
bldl, ll, 141 ); Kitabü'l-Muvô.fi'ıt (Şerf:ıu'l

'A lim ve'l-müte'allim, vr. 42b); İl)tilafü'ş
şeyl)ayn el-Kali'ınisi ve 'l-Eş'ari (Zebl
dl, ll, 5) ; ŞerJ:ıu Eva'ili'l-edille (İbn Tey
miyye, ıı. 262); Ma]!.alô.tü İbn Küllab 
ve 'l-Eş'ari (a.g.e., V, 379); Uşı11ü'l-fı]!.h 

( Şerf:ıu 'l-'Alim ve 'l-müte'allim, vr. 20", 48b) ; 

De]!.a'i~u'l-esrar (Hediyyetü'l-'arifin, ll , 
60) . 

Müellife izafe edilen eserler de şunlar
dır: t. en-Ni?ô.mi ii uşı11i'd-din . Katib 
Çelebi 'den itibaren (Keşfü'?-?Unün, ll, 
1960) İbn FGrek'e nisbet edilen eser, İbn 
FGrek adıyla da anılan tarunu EbG Bekir 
el-FGrekl'ye aittir (bk. FÜREKI). z. Ma'a
ritü '1-al)yar ii te'vili'l-a{ıbi'ır. Fuat Sez
gin'in İbn FGrek'e ait olabileceğini söyle
diği ( GAS, ı , 609) bu kitabın ona aidiyeti 
imkansızdır; zira eserde İmamü'l-Hare
meyn el-Cüveyni'ye (ö. 478/ 1085) ait oldu
ğu bilinen Medô.rikü '1-'u]!.ul'ün müelli
f inden söz edilmektedir. 3. Mu{ıtaşaru 
Müşkili'l-ô.şô.r. Yine Fuat Sezgin tarafın
dan İ bn FGrek'e nisbet edilen bu eserin 
Süleymaniye Kütüphanesi'nde (Reisülküt
tab Mustafa Efendi, nr. 265) bulunduğu 

bildirilmektedir (GAS, ı . 611 ). Ancak bu 
nurnarada kayıtlı olan eser el-Mu'taşar 
mine 'l-mu{ıtaşar min Müşkilati'l-aşô.r 
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adını taşımakta olup Cemal el-Malati'ye ı 

aittir. 
İBN FUTAYS 

(~ ~f) 

Ebü'l-Mutarrif Abdurrahman 
b. Muhammed b. Isa b. Futays 

el-Kurtubl el-Endelüsl 

-, 
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~ YusuF ŞEvKi YAvuz 

(ö. 402/ 1012) 

Hadis hafızı ve tefsir alimL 
L _j 

348'de (960) Kurtuba'da (Cordoba) doğ
du. Futays lakabıyla tanınan büyük de
desi Süleyman'a nisbette İbn Futays diye 
anıldı . Bir süre Kurtuba'da öğrenim gör
dükten sonra bölgesinde kısa yolculuklar 
yaparak İbn Müferric, Ali b. Muhammed 
el-Antakl ve Asiligibi alimlerden istifade 
ettL Daha sonra Bağda.t' a giderek Da
rekutni ve Ebu Bekir el-Ebheri'den hadis 
dinledL Kayrevan'a dönüp İbn EbG Zeyd 
ve Ahmed b. Nasr ed-DavGdi'nin dersleri-
ne katılarak öğrenimini sürdürdü ve i ca
zet aldı. Talebeleri arasında İ bn Abdül
ber en-Nemeri başta olmak üzere ken
disinden bütün duyduklarını nakletmesi 
için icazet verdiği İbnü'l-Hazza, Zehravi, 
EbG Bekir el-Havlani. Ahmed b. Muham
med el-Meafiri ve Hatim b. Muhammed 
el-Kurtubi sayılabilir. 

İbn Futays cuma imam- hatipliği yanın
da 394'te (1004) Kurtuba kadılığına da 
tayin edilmiş. ancak bu görevi dokuz ay 
sürmüştür. Ayrıca Endülüs'te iktidarı elin
de bulunduran Amiriler ailesinden Ab
dülmelik el-Muzaffer zamanında (ı 002-

ı 008) bir süre vezirlik yapmıştır. İbn Fu
tays, Serberi ayaklanması sırasında Zil
kade 402'de (Mayıs-Haziran 1012) vefat 
ettL 

İyi bir hadis tenkitçisi olan İbn Futays'ın 
cerh ve ta'dil yanında tefsir ve fıkıh sa
hasında da başarılı çalışmalar yaptığı be
lirtilmiş . rivayetlerini ezberinden okudu
ğu ve bunları katipleriyle birlikte camide 
hazır bulunanlara da yazdırdığı zikredil
miştir. Ayrıca devrinde Endülüs'ün en 
zengin kütüphanesine sahip olduğu, ki
taplarını çok iyi koruyup ödünç dahi ver
mediği, görüp beğendiği her kitab ı he
men satın aldığı veya katipierine yazdıra
rak kütüphanesine kazandırdığı bilinen 
İbn Futays' ın kütüphanesi ölümünden 
sonra Kurtuba Camii'nde satışa çıkarıl
mış. bir yıl süren bu satıştan 40.000 dinar 
elde edilmiştir (İbn Beşküva l, ı, 310) . 

İbn Futays, çeşitli konularda her birinin 
hacimli olduğu belirtilen (Zehebl, A'Ui
mü'n-nübela',XVIl. 211-212) pekçokeser 
kaleme almış olup bunlardan bazılan şun-


