
iBNÜ'I-FURAT, Nasırüddin 

İslam tarihi açısından önemli Gazan · 
Han'ın İslamiyet'i kabulü olayından yok 
denecek kadar az bahsetmesini anlamak 
da güçtür. Buna karşılık söz konusu kay
naklarda hiç temas edilmeyen mahalli 
hükümdarlara gönderilmiş mektupların 
metinlerini vermesi ise onun özelliğidir. 

Sehavi'ye göre İbnü'I-Furat'ın vefa
tından sonra eserinin müsveddesini, 
oğlu Kadı izzeddin temize çekilmesi
nin meşakkatini göze alamadığı ve ta
rih ilmine vakıf olmadığı için satmış . 

daha sonra eseri Şeyhülislam Zekeriyya 
ei-Ensari'nin terunu Şerefeddin eline ge
çirerek ı. cildinin S 16 yılı sonuna (28 Şu

bat 1123) kadar olan kısmını temize çek
miştir. Kitabın en önemli nüshası, Fransız 
şarkiyatçıları tarafından Ezher'den alına
rak Paris'e götürülen ve yarım asırdan 
uzun bir süre sonra Wien Nationalbibli
othek'e intikal eden, büyük kısmı müellif 
hattıyla ikişer kısımdan oluşan dokuz cilt
likyazmadır(nr. A. F ı ı 7-ı 25; Ahmed eş 

Şam!, X/2 [ı 9841, s. 64, 67). Mevcut ciltler 
Muharrem 501 -Muharrem 799 (Ağus
tos 11 07 - Ekim 1396) tarihleri arasını 
kapsamaktaysa da522-543 (1128-1149), 
625-659 ( 1228-1261 ) ve 68 7-788 ( 1288-
1386) yıllarına ait sayfalar eksiktir. Aslı 
Fas'ta bulunup mikrofilmi Beyrut Ameri
kan Üniversitesi'ne gönderilen bir yazma 
625-638 (1228-1241 ). Vatikan Kütüpha
nesi 'ndeki (nr. 726) bir başkası ise639-
659 (1241-1261) yılları arasını ihtiva et
mekte ve böylece eksik parçaların bir kıs
mı tamamlanmaktadır. Paris Bibliothe
que Nationale'de (nr. ı 595, 5990) ve Lond
ra British Museum'da da (nr. Or. 3007) 
eserin diğer bazı parçaları bulunmakta
dır. Viyana'daki dokuz ciltten ıX/1 ile (789-
792) V ll ( 672-682) Kostantin Zürey~ (Bey
rut ı936 ; Beyrut - Kahire ı942), ıX/2 ile 
(793-799) vııı (683-696) Kostantin Zü
rey~- Necla izzeddin (Beyrut ı938, ı939). 
ıV/1 (563-586), ıV/2 ile (587-599) V/1 (600-
615) Hasan Muhammed eş-Şemma' (Bas
ra ı967, ı969, ı970) ve VI (639-671) J. S. 
C. Riley-Smith- U. M. C. Lyons (ı-ıı , Cam
bridge ı 97 ı ) tarafından neşredilmiştir. 
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iBNÜ'I-FURA T ei-AKüıl 
( ~.,.SWf ..::.ıf_,Arf .,:,! f) 

Ebü'I-Hasen All b. Muhammed 
b. Musa b . ei-Hasen b. ei-Furat ei-Aküll 

(ö. 312/924) 

Abbasi veziri. 

9 Reb'iülahir 241 'de (27 Ağustos 855) 
Nehrevan'da doğdu; aslen Nehrevanlı bir 
aileye mensuptur. Dedesi Akül'e yerleşti
ği için Aküli nisbesiyle tanınır. Halife Mu'
temid-Aiellah'ın son zamanında devlet 
adamları arasındaki iktidar mücadelesi 
yüzünden ağabeyi Ebü'I-Abbas Ahmed ile 
birlikte hapsedildi ve Mu'tazıd-Billah ta
rafından serbest bırakıldı (279/892). Hali
fe Mu'tazıd-Billah zamanında Divanü'l-ha
rac ve'd-dıya reisi olan ağabeyi Ahmed'in 
yanında göreve başladı ve onun ölümün
den sonra da yerine tayin edildi. Halife 
Müktefı-Billah'ın ölümü üzerine çıkan ka
rışıklıklar sırasında İbnü'I-Furat ailesi Ca'
fer b. Mu'tazıd-Billah'ı, rakip İbnü'I-Cer
rah ailesi Abdullah b. Mu'tez-Billah'ı des
tekledi. Sonunda Ca'fer, Muktedir- Billah 
lakabıyla hilafet makamına geçti (908) . 
Fakat İbnü'I-Mu'tez taraftarları bir süre 
sonra onu indirip tahta kendi halife aday-

larını çıkarınca İbnü'I-Furat ailesi korkup 
saklanmak zorunda kaldı . Ancak İbnü'I
Mu'tezz'in halifeliği sadece yirmi dört sa
at sürdü ve ertesi gün Muktedir geri ge
lince kendisini destekleyen İbnü'I-Furat'ı 
vezir tayin etti (8, 9 veya 23 Reblülevvel 
29615 , 6 veya 20Aralık 908). İbnü'I-Furat , 
halifenin annesi ve birkaç saray hadımıy
la iş birliği yaparak iktidarın en kuwet
li adamı oldu; arkasından da zirnınetine 
büyük miktarda para geçirdiği gibi bede
vileri Bağdat'a saldırmaya yönlendirdi. Bu 
yüzden 4 Zilhicce 299'da (22 Temmuz 912) 
görevinden uzaklaştırılıp hapse atıldı ve 
maliarına el konuldu. Beş yıl hapis yattık
tan sonra o zamankivezir İbnü'I -Cerrah 
ailesinden Ali b. Isa azledilerek8 Zilhicce 
304'te (2 Haziran 917) ikinci defa vezaret 
makamına getirildi; kendisine muhteşem 
bir merasimle yedi kat hil'at giydirildi; gu
lamlarına da 300.000 dirhem dağıtıldı. 
İkinci vezirliği sırasında iç karışıklıklarla, 
mali sıkıntılarla ve Azerbaycan Valisi Yu
suf b. Ebü's-Sac'ın isyanıyla uğraşmak zo
runda kaldı; başarılı olamaması ve halife 
aleyhindeki faaliyetleri yüzünden 27 Ce
maziyelewel306'da (5 Kasım 918) tekrar . 
görevden alınıp yerine Hamid b. Abbas 
tayin edildi. Halefinin vezirliği boyunca sa
rayda hapiste tutulan İbnü'I-Furat, beş yıl 
sonra Hamid b. Abbas'ın sebep olduğu is
yan sırasında oğlu Muhassin'in nüfuzuy
la affedilerek üçüncü defa vezirliğe geti
rildi (23 Reblülahir3ı I 1 ı O Ağustos 923) . 
Hapisten çıkar çıkmaz birçok önemli kişi
nin maliarına el koydu. Oğlunu divanların 
teftişiyle görevlendirdi. Oğlu da birtakım 
haksız uygulamalar yaptı ve halkın malı
na el uzattı ; bu arada eski vezir Hamid b. 
Abbas'ı da öldürttü. Mal yığma hırsı. kin
darlığı ve nihayet onun döneminde Kar
matiler'in hacılara saldırması üzerine 
(Muharrem 3 I 21 Nisan 924) Halife Mukte
dir-Billah, Hacib Nasr ve saray muhafız
larının baskısıyla İbnü'I-Furat'ı yine azie
dip hapse attırdı (9 Rebiülahir 312 1 ı 5 
Temmuz 924) . Birkaç gün sonra da oğlu 
Muhassin ile birlikte Muktedir-Billah'ın 
emriyle öldürüldü (ı 3 Reblülahir 3 ı 2 1 ı 9 
Temmuz 924) . 

İbnü'I-Furat 1 O milyon dinarlık servete 
sahip çok zengin bir insandı ; arazilerin
den yılda 1 milyon dinar gelir sağlıyordu . 

Bazı kaynaklarda onun cömertliğinden ve 
gelirlerinin büyük bir kısmını alimlere. 
mutasawıflara ve fakir halka dağıttığın
dan, birçok alim din adamı ve fakire aylık 
bağladığından bahsedilir (i b n Hallikan, lll , 
423). Ebü Bekires-SCıli de İbnü'I-Furat'ı 
öven bir şiiri sebebiyle kendisinden 600 



dinar bahşiş almıştı. Hesap işlerinden de 
iyi anlardı. Katipler, devlet gelirlerini he
saplamak için Halife Mu'tazıd-Billah'tan 
bir ay süre istediklerinde o sırada hapis
hanede olan İbnü'I-Furat, devrin en yete
nekli katibi olarak tanıtılan ağabeyi Ebü'I
Abbas ile birlikte bunu iki gün içinde he
saplamış ve bu sayede hapisten kurtul
muştu (Zehebi. XIV, 478). Diğer kardeşi 

Ebü'I-Hattab Ca'fer'e de vezirlik teklif 
edilmiş, ancak o kabul etmemişti. Divan-ı 
Mezalim'de halkın şikayetlerini dinler ve 
adaletle hükmederdi. Abbasi Devleti'ne 
karşı çok saygı duyar, hilafet mührü geti
rildiğinde ayağa kalkardı. Bağdat'ın doğu 

yakasındaki Derbülmufaddal semtinde 
bir birnaristan kurmuş, ayrıca yine Bağ
dat'ta muhteşem bir saray yaptırmıştı. 
Hepsi de önemli mevkilere çıkmış Muhas
sin, Hasan ve Fazi adlı üç oğlu vardı. 
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Ebü'I-Fazl Kemalüddin Abdürrezzak 
b. Ahmed b. Muhammed 

eş-Şeybani ei-Bağdadi el-Hanbeli 
(ö. 723/1323) 

L 
Tarihçi, muhaddis ve hatız-ı kütüb. 
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17 Muharrem 642'de (25 Haziran 1244) · 
Merv kökenli bir ailenin çocuğu olarak 
Bağdat'ta doğdu; eski emir ve valilerden 
Ma'n b. Zaide eş-Şeybani'nin soyundan
dır. Künyesini, peştemal dokumacılığı ve 
satışıyla uğraşması sebebiyle Fuvati ola
rak tanınan Zahiri ailesine mensup anne
sinin dedesinden alır ; ayrıca İbnü's-Sabu
ni künyesiyle de bilinir. 

İbnü'l-Fuvati hadis dışında daha ziya
de tarih, edebiyat. felsefe, mantık. riya
ziyyat. kıraat ve neseb ilimleriyle ilgilen
di. Zehebi'nin kendisini Te?,kiretü'l-J:ıuf
Hi~'a dahil etmesi (IV. ı 494) ve hadis al
dığı hocaların sayısını 500 kadar göster
mesi onun hadis hafızı olduğunun delili
dir. Hocalarının en önde gelenleri Eb Cı 
Muhammed İbnü'I-Cevzi, Ebü'I-Hasan 
Kemaleddin Ali b. Muhammed b. Vaddah, 
Nasirüddin-i Tfısi, Ebü'I-Hasan İbnü'I-Ba
kıllani ve İbnü's-Sai'dir. Oğlu Ebü'I-Meali 
Muhammed, Zehebi gibi alimler de onun 
öğrencisidir. 

On dört yaşında iken Bağdat'ın Moğol
lar tarafından istilası sırasında İbnü'I-Fu
vati kardeşi Bedreddin Abdülvehhab ile 
birlikte esir edildi (656/1 258). Esaretyılla

rında Ehr'de mutasawıf Kutbüddin Ab
dülkadir ei-Ehri'nin hizmetinde bulundu 
ve tabip- mutasawıf Kemaleddin Muham
med en-Nahcuvani'den ders aldı. Daha 
sonra Nasirüddin-i Tfısi'nin dikkatini çek
ti ve onun tarafından, kendi yaptırdığı 
Meraga Rasathanesi'nin 400.000 kitap 
barındırdığı rivayet edilen kütüphanesin
de hazinü'l-kütüb olarak görevlendirildi. 
İbnü'I-Fuvati, bu arada Nasirüddin-i Tfı
si'nin derslerine de katıldı ve onun isteği 
üzerine bir zic hazırladı . Meraga'daki za-
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manını çalıştığı kütüphanenin kitaplarını 
inceleyerek ve bazılarını istinsah ederek 
geçiren İbnü'I-Fuvati şehre gelen alimie
rin derslerine de katıldı. Nasirüddin-i Tfı
si'nin ölümünden (672/ 1 274) sonra da gö
revini sürdürdü; Farsça'yı öğrenerek İran 
şairlerinin divanlarını okudu ve Sa'di-i Şi
razi' den icazet aldı. O yıllarda İran'ın ve 
Azerbaycan'ın çeşitli şehirlerini gezme 
imkanını da buldu; ayrıca Meraga'ya uğ
rayan ünlü kişilerin ve ulemanın biyogra
fılerini içerdiği anlaşılan Te?,kiretü men 
]faşada'r-raşad adlı eserini telif etti. 

İbnü'I-Fuvati, 679'da (1280) İlhanlılar'ın · 
Irak valisi Alaeddin Ata Melik ei-Cüveyni 
tarafından Bağdat'a çağrılarak tarihi olay
ları kaydetmekle görevlendirildi; aynı za
manda Müstansıriyye Kütüphanesi'nde 
de müşrif olarak çalışmaya başladı. İb
nü's-Sai'nin el-Cdmi'u'l-mul].taşar ii 'un
vani't-tevari]]. ve 'uyuni's-siyer adlı ese
rine bir zeyil yazdı. Ata M elik ei-Cüveyni'
nin 681 (1283) yılında ölümü üzerine ön
ce iyi ilişkiler kurduğu Şiiler'in ağırlıkta 
olduğuHilleve Kfıfe'ye, 700'de (1300-
1301) Selmas'a ve 704'te de (1304-1305) 
Hemedan'a gitti; aynı yıl içinde İlhanlı 
Veziri Reşidüddin Fazlullah-ı Hemedani ile 
görüştü. 705'te (1305-1306) Arran'ı, er
tesi yıl Sultaniye ve Tebriz'i dolaştıktan 

ibnü'I·Fuvati'nin Tel!.ı~u Mecma'i 'l-iidab adlı eserinin IV. cildinin ilk iki sayfası(neşredenin girişi , s. 83, 87; Dımaşk 1962) 
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