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Iii AHMET ÖzEL 

İBNÜ'l-FELEKi 
(ı,s<:LiJf .:,.ıf) 

Ebü'I-Fazl All b. ei-Hüseyn 
b. Ahmed ei-Hemedfml ei-Felekl 

(ö. 427 /1036) 

Hadis hafızı. 
_j 

Muhtemelen Hemedan'da doğdu. Ast
ronomi ve matematik alimi olan d ed esi 
Ebu Bekir Ahmed b. Hasan ei-Felekl'ye 

nisbetle İbnü'I-Felek1 diye .anıldı. Tahsili
ne Hemedan'da başladı. Burada ve öğre
nim için gittiği .Irak ve Horasan bölgele
rinde Ebu Said es-Sirafi, İbn Rezkuye, 
Ebü'I-Hüseyin Ali b. Muhammed b. Biş

. ran ve Kadılkudat Ebu Bekir el-Hiri gibi 
alimlerden ders aldı. Kendisinden de Ah
med b. Muhammed ei-Meydani ile diğer 
bazı şahsiyetler rivayette bulundu. Hace 
Abdullah-ı Herevi, İbnü'I-Felekl'nin gay

retli bir sufi olduğunu ve hafızası ondan 
daha güçlü bir kimse görmediğini söyle
miştir. Bazı kimseler ilminden faydalcınıl
madığı gerekçesiyle onu. eleştirmişse de 
Zehebi hadis rivayet etmeye fırsat bula

madan genç yaşta vefat ettiğini kayde
der. Titiz bir muhaddis olduğu .bildirilen 
İbnü'I-Felek1 Şaban 427'de (Haziran 1 036) 
Nişabur'da vefat etti. 

Çeşitli eserler yazdığı belirtilen İbnü'I
Felekl'nin (İbnü's-Salah. ll, 611) bu çalış-
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malarından ikisinin adı zikredilmiş olup 
bunlardan Müntehe'l-kemal ii ma'ri
feti'r-rical'in 1 000 cüz hacminde olduğu 
söylenmiş, Zehebi bu eseri el-Münteha 
ii ma'rifeti'r-rical (A'lamü'n-nübela', 
XV1l. 503) ve el-Münteha fi'l-kemal ii 
ma'rifeti'r-rical (el-'İbet; ll, 256) adlarıy
la kaydetmiştir. Onun diğer eseri iseMa'
rifetü el]fiibi'l-mu]J.addişin adını taşı
maktadır. 
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İBNÜ'l-FERRA, EbU Ya'la 

(bk. EBÜ YA'LA el-FERRA). 

İBNÜ'l-FERRA, Ebü'l-Hüseyin 

(bk. İBN EBÜ YA'LA). 

İBNÜ'l-FERRA el-BEGAVİ 

(bk. BEGAVi, Ferra). 

İBNÜ'I-FiRKAH 

(bk. FEzARI, İbrahim b. Abdurrahman). 

İBNÜ'l-FURA T, Ahmed 
( ..::.ıf_flf w-ı ..Mı> i) 

EbCı Mes'Cıd Ahmed b. ei-Furat 
b. Halid ed-Dabbi er-Razi 

(ö. 258/872) 

Hadis hafızı. 

ı 
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180 (796) yılı civarında doğdu (Zeheb\', 
A'li'imü'n-nübela',XIl, 481 ). Babası da mu

haddisti. Küçükyaşta hadis tahsiline baş
ladı ve çok hadis ezberlediği için on sekiz 
yaşında iken "Reyli küçük hafız" diye ta
nındı. Hadis öğrenimi için Bağdat. Basra. 
Kufe. Hicaz. Yemen. Şam. Mısır ve Cezi-

re'yi dolaşarak Abdullah b. Nümeyr. Ebu 
Davud et-Tayalisi. Yezid b. Harun. Yahya 
b. Adem, Abdürrezzak b. Hernınarn es
San'ani, Muhammed b. Yusuf ei-Firyabi 
ve Ebu Nuaym Fazi b. Dükeyn gibi mu
ha.ddislerden hadis tahsil etti. Kendisin

den Ebu Davud es-Sicistani, İbn Ebu 
Asım. Muhammed b. Yahya b. Mende 
ve Abdurrahman b. Yahya b. Mende gibi 
alimler rivayette bulundu. ilmi seyahatle
rini tamamladıktan sonra İsfahan'a yer
leşti ve ömrünün son kırk beş yılında bu
rada hadis rivayet etti. 

İbnü'I-Furat. meşhur muhaddislerin 
rivayetlerini önce talebelerinden dinleye
rek ezberler. daha sonra onların yaşadığı 
bölgelere giderek rivayetlerini bizzat ken
dilerinden dinlerdi. Bağdat'a gittiğinde 
Ahmed b. Hanbel'in hadis meclisinde 
uzun süre bulunmuş. İbn Hanbel, Resu
lullah'la ilgili rivayetleri ondan daha iyi 
ezbere bilenin bulunmadığını söylemiş
tir. İsfahan'a gittiğinde ezberinden bin
lerce hadis imla ettiği, bu hadisler kitap
larıyla karşılaştırıldığında sadece bir
kaç yerde hata ettiğinin görüldüğü kay
dedilen İbnü'I-Furat 1700 kadar hocadan 
1.500.000 hadis yazdığım. ancak bunlar
dan 31 O'unun rivayetlerini eserlerine al
dığını bildirmiştir. 

Hadis münekkitleri onu si ka, hafız ve 
me'mun olarak değerlendirmiş. ancak 
İbn Hıraş yalan söylediğini ileri sürmüş
tür. Bu suçlamayı nakleden İbn Adi, İb
nü'I-Furat'ın münker rivayetini bilmedi
ğini, onun doğru sözlü bir hafız olduğu
nu söylemiş, Zehebi de .İbnü'I- Furat'la 
ilgili bu suçlamaya kitabındayer verdi
ği için İbn Adi'yi eleştirmiş. iddiayı orta
ya atan İbn Ukde ile İbn Hıraş'ın rafizi ve 
bid'atçı olduklarını, sözlerine itibar edile
meyeceğini belirtmiştir. İbnü'I-Furat Şa
ban 2S8'de (Haziran 872) İsfahan'da ve
fat etti. 

İbnü'I-Furat'ın günümüze ulaştığı biJi- · 
nen tek eseri el-Münte]fii min cüz'ih 
olup Sezgin'in Cüz' fihi a.l]bdru A]J.med 
b. el-Furat adıyla kaydettiği eserin bir 
nüshası Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de bu
lunmakta (Mecmua, nr. 51 , vr. 40-44), bu 
risaledeki rivayetleri İbnü'I-Furat'ın. cü
zünden Zehebi'nin seçtiği belirtilmekte
dir (Eiban\', s. 89). Müellifin kaynaklarda 

adı geçen diğer eserleri de şunlardır: eJ
Müshed, et-Tefsir, Kerime bint Abdül
vehhab ei-Kureşiyye (ö. 641/1243)tara
fından icazet yoluyla rivayet edilen EJ:ıa
dişü '1-etrad. 
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Iii KAMiL ÇAKIN 

İBNÜ'l-FUAAT, Ebü'l-Fazl 

(bk. İBN HİNzABE). 

İBNÜ'I-FURA T, Nasırüddin 
( ..::.ıf_,.ö.Jf.;y,f <.)!~f)""Li ) 

Nasırüddin Muhammed 
b. Abdirrahim b. Ali 
el-Mısri: el-Hanefi 

(ö. 807 /1405) 

~ 

Tiinl.Ju'd-düvel ve'/-müliik 
adlı eseriyle meşhur olan tarihçi. 

L ~ 

735'te ( 1335) Kahire'de köklü bir aile
nin çocuğu olarak doğdu. Aile fertlerin
den çok sayıda kişi vezirlik ve katiplik yap
mıştır. ilmi hayata zamanın ulemasından 
hadis ve fıkıh tahsil ederek başladı. Ebü'l
Ferec İbn Abdülhadi ve Ebu Bekir es-San
nac'dan hadis öğrendi. Zehebi, Ebü'l-Ha
san el-Bendenici ve Necmeddin Yusuf 
ed-Dülasi'den icazet aldı . Öğrenimini ta
mamlayınca Kahire'deki Muizziyye Med
resesi'nin hatipliğine tayin edildi. Daha 
sonra kendini çok ilgi duyduğu tarih ilmi
ne verdi ve meşhur eserini yazdı. 1 Şev
val807'de (2 Nisan 1405) Kahire'de vefat 
etti. 

Bir dünya tarihi olarak tasarlanan Ta
riJ].u'd-düvel ve'l-mülılk'ün (TarfiJU ib
ni'I-Furat el-fjanefl, et-Tarf/f.u '1-utı;;;:ıf:ıu '1-
meslük ila teracimi'l-f:ıulefa' ue'l-mülük). 
Müsveddelerinin 100 cüzü bulduğu söy
lenir. Ancak İbnü'l-Furat bunların sade-

ce yirmisini temize çekebilmiştir ve 501-
799 ( 11 07-1397) yılları arasını kapsayan 
günümüze ulaşmış nüshaların da bazı kı
sımları eksiktir. Kitap. Franklar'ın Suriye'
deki hakimiyetinden bir asır sonra yazıl
masına rağmen özellikle Haçlı seferleri ve 
Memlük tarihi için başvurulacak ana kay
naklardan biridir. Bugüne kadar gelme
miş kaynaklardan istifade etmiş olması 
eserin önemini arttırmaktadır. Kitapta 
Yakındoğu'da yaşanan bütün tarihi olay
lar ele alınmış. ayrıca dünyanın diğer böl
gelerindeki müslümanlarla. bazan hıristi
yanlarla ilgili olaylara dahi yer verilmiştir. 

Müellif. kendi topladığı bilgilerle yetinme
yip önceki tarihçilerin malzemelerini de 
nakletmiş. bu arada bazı kayıtları belge
lendirerek ve bazılarını açıklayarak daha 
güvenilir hale getirmiştir. Onun resmi ar
şiv belgelerinden ve antlaşma metinlerin
den de faydalanmış olması birçok açıdan 
kapsamlı bir senteze varmasını kolaylaş
tırmıştı r. Belgeleri kullanırken daima dü
zenli biçimde tarihlerini verdiği, en eski 
kaynağı tercih ettiği. alıntılarını da değiş
tirmeden ve kısaltmadan aynen yaptığı 
görülür. 

İbnü'I-Furat. olayları genelde İslam ta
rih yazıcılığı geleneğine sadık kalarak kro
nolojik bir sırayla anlatır. Önemli bulduğu 
bir olayı naklederken o konunun tarihçe
sini . gelişme seyrini de özetler; mesela 
Mısır'da bir yenilik olarak dört kadı yeri
ne bir kadı seçilmesi münasebetiyle ülke
deki hukuk sisteminin gelişmesini, Ezher 
Camii'nin onarımından söz ederken kül
liyenin tarihçesini, Suriyeli HaşhaşHer' in 

kalelerinin ele geçirilmesi bahsinde de İs
mailiyye mezhebinin tarihini verir. Yaküt 
ei-Hamevi ve İbnü'I-Esir gibi daha önce 
yaşamış tarihçilerin kullandıkları ortak 
kaynaklarda (mesela Belazürl'nin Fütü
f:ıu'l-büldan'ı) yer alan bilgileri kendiyaz
dıklarıyla karşılaştırarak aktarmıştır. An
cak onun açıkladığı . edebi değeri olan ay
nı konudaki bu farklı bilgi ve görüşler Nü
veyri gibi daha önceki tarihçilerin eserle
rinde gereksiz bulunarak çıkarılmış veya 
kısaltılmıştı. İbnü'l-Furat her yılın sonun
da o yıl ölen ünlü kişilerden de bahset
mişti r. Bunu yaparken de çağdaşları gibi 
siyasilerin hayatı için sadece tarih belirt
mekle yetinmemiş. toplumsal ve kültürel 
hayatın çeşitli yönleriyle ilgili bilgiler de 
vermiştir; mesela tüccarların giydikleri 
kıyafetleri tanıtmış. 678 'de Mısır'da hal
kın şiddetli ihtilaf ve şüphe üzerine ra
mazan ayından bir gün önce (4 Ocak 1280) 
oruca başladığını bildirmiştir. 

iBNÜ'I-FURAT. Nasırüddin 

Konuların takdim ve tertibinde devrin 
tarihçilerinin üslübuna uyan İbnü'I- Furat'ın 
yaygın olan kelime ve ibareleri seçtiği , 

hatta o zaman yanlış im la ile yazılan keli
meleri dahi aynen kullandığı görülür. Bazı 
yazarlar onun fahiş hatalarma ve ami
yane ifadelerine dikkat çekmişler. fakat 
önemi dolayısıyla eserini yine de muteber 
kabul etmişlerdir. Kelimelerin imlasın
daki ihmal ve dikkatsizlikler. anlatımdaki 
uzatma. aşırı ayrıntıya girme ve süsleme 
metnin aniaşılmasını güçleştirmektedir. 
Bu sebeple kaynaklarına başvurmadan 
eseri okumak zordur. Genellikle kaynakla
rını, çok defa onların da kaynaklarını ve
rir. VI. (XII.) yüzyılın büyük bir kısmı Mısırlı 
İbnü't-Tuveyr ve Halepli İbn Ebü Tayy'in 
eserleriyle İbn Nazif'in el-Keşf ve'l-be
yan ti ]Javadişi'z-zaman gibi bugün 
mevcut olmayan kaynaklardan yazıldı
ğı için önemlidir. Ayrıca Azimi'nin tari
hinden ve İbn Vasırın Müterricü'l-kü
rılb'undan, özellikle I. Baybars dönemi 
için İzzeddin İbn Şeddad'ın TariJ].u'l-Me
liki'? -?:i'ıhir ve İbn Abdüzzahir'in tama
mı günümüze ulaşmayan er-Ravzü'v?:i'ı
hir ii sireti'l-Meliki'?-?:ahir adlı eserle
riyle Nasırüddin Şafi' b. Ali el-Askalani'nin 
Na?mü's-sülılk'ünden ve İbn Dekmak'ın 
Nüzhetü'l-enam'ından, Kalavun döne
mi ve sonrası için de Cezeri'nin ljavadi
şü'z-zaman adlı eserinden faydalanmış
tır. Bunlardan başka Ebü'l-Fida, Baybars, 
Yünini. Belazüri, İbn Havkal, İmadüddin 
el - İsfahani, Ali b. E bO Bekir el-Herevi, 
Ebü'l-Kasım İbn Asakir. İbn HamdOn ve 
İbn Münkız gibi tarihçilerden de istifade 
etmiştir (diğer kaynaklar için bk. Ashtor .. 
S. 22-24) 

İbnü ' l-Furat, eserinin çeşitli yerlerinde 
önemli ya da önemsiz birçok Arap tarih
çisini kaynak olarak zikretmesine rağmen 
Bahri Memlükleri'ni anlatırken hiçbir şe
kilde Nüveyri'nin ve Nihayetü'l-ereb'i
nin adlarını anmaz. Fakat eserin büyük 
kısmının Nüveyri'nin bir asır önce yazdık
larıyla tamamen örtüştüğü, hatta onu 
aynen tekrar ettiği görülür. Bu durum 
dikkate alındığında İbnü'l-Furat'ın tarihi
ne hakettiğinden daha fazla değer veril
diği söylenebilir. Ancak İbnü'I-Furat, Nü
veyri'ninkilerle paralellik gösteren pasaj
larda daha doğru ve daha fazla ayrıntılı 
bilgi vermiş ve ayrıca onun kullanmadığı 
kaynakları da kullanmıştır. Öte yandan 
Nihdyetü'l-ereb gibi sık sık başvurduğu 
Baybars el-Mansüri'nin Zübdetü'l-fik
re'sinde ve özellikle Cezeri'nin lj avadi
şü 'z-zaman'ında çok geniş yer ayrılan . 
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