FUDAYL ÇELEBi , Zen billizade
Vefatınd a n altı ay kadar önce Napali'deki lnstituto Universitario Orientale'de
misafir profesör olarak görev alan ve
burada Arapça yazmalarla tenkitli metin neşrinin esasları konusunda dersler
ver en Fuad Seyyid 2 Ramazan 1387 (3
Aral ı k 1967) tarihinde öldü.

Abdülvehhab, Hayreddin ez-Zirik!T ve Hamed ei-Casir gibi İslam araştırmacıları
ile de sıkı irtibat ve i ş bi rliği içine girdi.
1951 ·de Darü'l- kütübi'l- Mısriyye · deki
yazma eserlerle matbu eserlerin tasnif
edilmesi kararlaştırılınca yazmalar bölümünün başına Fuad Seyyid getirildi
ve bu tarihten itibaren "emTnü'l-mahtütat" lakabıyla anılmaya başlandı. 19561962 yılları arasında Dar ü' l-kütübi'IMısriyye ' deki yazma eserlerle ilgili dört
ciltlik bir katalog yayımladı. Arap Birliği, 1946'da Arapça yazmaları neşret
mek üzere Ma'hedü ihyai'l-mahtütati'IArabiyye'yi kurunca ilk olarak müracaat
edilen uzmanlardan biri de Fuad Seyyid
oldu ve 1954 yılında bu enstitüde görevlendirildi. 1954-1964 arasında çıkan
bütün katalogları Fuad Seyyjd neşretti.
Ayrıca 1961'de el-Meclisü'l-a'Ja li'ş - şü
üni'l- İslamiyye 'nin İslami eser leri ihya
maksadıyla kurduğu komisyona üye seçildi. 1966 'da da Darü'l-kütübi'I-Mıs r iy
ye'ye bağlı olarak kurulan Merkezü tahklki 't-türas'a hoca tayin edildi. 1951 ve
1964 yıllarında. Mısır hükümeti tarafın
dan nadir yazmaların filminin çekilmesi amacıyla Yemen 'e gönderilen heyetle
bulundu. Fuad Seyyid burada ismailiyye ve Mu'tezile mezheplerine ait değerli
kaynak eserler tesbit etti. Bu tesbitleri
ona İslam dünyasında seçkin bir mevki
kazandırdı. 1957'de de Sina 'daki Sainte Catherine Manastırı Kütüphanesi'nde bulunan değerli yazmalarla ilgili bir
rapor hazırladı .
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Eserleri. A) Tahkik ve Neşirleri. 1. İbn
Cülcül el- EndelüsT. Tabaka tü ·ı- e tıbbd'
ve 'l-hükem a' (Kahlre 1955) 2. İbn Semüre .ei-Ca'dT. Taba~atü fukahô. ' i'l- Yem en (Ka hire 1957) 3. Ahmed b. Emin e ş 
ŞinkltT. el- Vasit ii teracimi üdebc'i'i Şin
kn (Kahire ı 958) 4. ZehebT. el- cİber ii
l]ab eri m en gab er (Il -lll ciltleri , Küveyt
1961) s. Takıyyüddin ei-FasT. el-cİkdü 'ş
ş emin (ll-VII ci ltleri, Kahi re 1962- 1967)
6. İdrTsT. Nüzh etü '1- müştc'ik fi'l]tirakı 'l
afa~ (Roma 197 1, Yemen 'in coğ rafyasıyla
ilgili bölüm) Ayrıca Ebü ' I-Kasım ei-BelhT'nin Ma~alc'itü 'l-İslamiyyin, KadT Abdülcebbar'in Fai lü 'l- i ctizal v e tabakatü 'l-Muctezile, Hakim ei - CüşemT'nin Ş er
hu'l- cuyı1n adlı eserlerinin bazı bölümlerini Fai lü 'l-ictizal ve tabakatü 'l- M uctezile adıyla neşre hazı r lamıştır (Tunus
1393/ 1974 )
B) Yazma Eserlerle İlgili Olarak Hazırla 
dığı Fihristler. 1. İbn Sina: mü ' ellefc'itü hı1 v e ş ürı1}ıuha 'l-mahfı1za bi-Dari'lkütübi'l-Mısri yye (Kah ire 195 0) 2. Fihrisü 'l-mahtı1tati'l - musa vvere bi-Ma chedi'l-matziuiati'l- cAr~biyye (1 -\V, Kah ire
195 4- 1964) 3. Fihrisü mal]tı1tc'iti mustala}ıi'l- ha diş (Kah i re 1956) 4. Fihristü 'lmal]tıltc'it 1936-1 955 (1-lll. Kahi re 1961-
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Fudayl
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(Süleymaniye Ktp.,
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C<\rul lah Efendi.
nr. 814)

Fuad Seyyid

1963). Son iki eser Darü'l-kütübi'I-Mıs
riyye'deki yazmalarta ilgili kataloglard ı r.

Fuad Seyyid'in çeşitli dergilerde birçok
ilmi makalesi de yayımlanmı ştır.
BİBLİYOGRAFYA :

Mahmud M. et-Tanahf, "Fu'ad Seyyid : e l'alimü'llezi fek adnahü" , Mecelletü '[.fl1ece l/e,
sy. 135, K~hire İ 968, s. 40·46 ; "Fi ınaa Fu 'ad
Seyyid-In Memoriam Fou a d Seyyid", f\1/DEO,
XI 1I 97 I ). s. 580·583 ; lmperto Ritzitano. "Ma' a
esati~eti ve zümela'i fi ' l- cami' ati' l- Mı sriy 
ye ", Mece lle tü ' [- Ed fbi' 1- Lübnaniyye, Beyrut
1974, s. 24- 25 ; Ziriklf, el ·A'lam (Fethul\ah). V,
160·1 61.
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920'de (1514) istanbul'da doğdu. Cemaleddin Aksarayi'nin tarunu ve Zenbilli Ali Efendi'nin oğlu olması sebebiyle
Zenbillizade yanında CemaiTzade lakabıyla da anılır. Tahsilini istanbul'da tamamladıktan sonra Bursa Yıldırım Han
(1 538) ve Edirne Halebiyye (1542) medreselerinde müder risiik yaptı. 1544'te
ken disine Eyüp payesi verilen Fudayl Çelebi müderrislik görevini Sahn -ı Sernan
ve Ayasofya medreselerinde sürdürdü.
Ardından Bağdat ( ı 553). bir yıl sonra da
Halep kadılıklarına tayin edildi. Halep
kadılığından aziedilip (963 / ı 555 -561 Şeh
zade Medresesi'nde müderris olarak görevlendirildi. Fudayl Çelebi, 969 ( 1561 62) yılında getirildiği Mekke kadılığın
dan 971 'de ( 1563) emekliye ayrıldı. III.
Murad ' ın kazaskerlik teklifini ger i çevir diği gibi Şeyhülislam Hamid Efendi'den
boşalan şeyhülislamlık görevini de kabul etmedi. Öm r ünün geri kalan kısmı
nı eğitim ve öğ reti m faaliyetle r iyle ge-
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FUDAYL ÇELEBI, Zenbillizade
çirdi; aralarında Şeyhülislam Sun'ullah
Efendi'nin de bulunduğu birçok alim yetiştirdi. Bütün kitaplarını Fatih Kütüphanesi'ne bağışlayan Fudayl Çelebi İs
tanbul'da vefat etti ve babasının Zeyrek'teki kabrinin yanına defnedildi. İb
nü'l-İmad, 937'de (1530-31) ölen alimler arasında saydığı Fudayl Çelebi'nin biyografisini verirken İbnü'l- Hanbeli'den
naklen 960 (1553) ve 961 (1554) yılla
rında Bağdat ve Halep kadılığı görevlerinde bulunduğunu kaydetmektedir (Şe
?erat, VIII, 223) . İbnü'l-İmad'ın yanlışını
tekrarlayan Kehhale, Fudayl el-Aksarayi
ve Fudayl el-Cemali şeklinde vefat tarihleri farklı olan iki ayrı kişiden bahsetmektedir (Mu' ce mü' I- mü, elli{fn, VIII,
77) . Serkis ise Fudayl Çelebi'nin ölüm tarihi olarak babasının vefat tarihini (932 /
1525-26) vermektedir (Mu'cem, ı. 712).

Fudayl Çelebi'nin kaynaklarda adı geçen diğer eserleri de şunlardır: Mesa,iIü'I-evşıya,, Ecvibe cala Camti'l-iusuleyn, Tenvtu'l-vuşul ila cilmi'l- uşul,
ranetü'l-iani if taşJ:ıi]fi valp.caü'l-iera,ii, Tacli~iit calô ŞaJ:ıi]fi'l-Bu{J.ari,
el- Valiye ii mu{J.taşari'l- Kafi ye.

Eserleri. t. Adabü'l- evşıya,_ Bazı kaynaklarda Edebü'l- evşıya, adıyla da geçen eser, başta vasiyet olmak üzere çeşitli muamelat konularının otuz fasıl halinde incelendiği bir fıkıh kitabıdır. Eser
bazı kaynaklarda (Keş{ü'z-?unan, 1, 45;
Osmanlı Müelli{leri, 1, 320; Brockelmann,
GAL, ll, 568) Zenbilli Ali Efendi'ye nisbet
edilmekteyse de çeşitli nüshalarında kitabın Fudayl Çelebi'ye ait olduğu bildirilmektedir (Adabü'l-evşıya,, Süleymaniye Ktp., Yenicami, nr. 416 / 2, vr. 114a)_
Bilhassa Süleymaniye Kütüphanesi 'ndeki bir başka nüshada (Girullah Efendi,
nr. 572) bizzat Carullah Efendi eserin
Fudayl Çelebi tarafından kaleme alındı
ğını tasrih etmiş (vr. !"), ayrıca kitabın
başında (vr. 2b) ve sonunda (vr. 90a) onun
Fudayl Çelebi 'ye aidiyeti belirtilmiştir.
Eserin mukaddimesinde müellifın onu
Mekke kadılığı sırasında kaleme aldığı
nı belirtınesi de kitabın Fudayl Çelebi'ye ait olduğunu göstermektedir. Adabü'J-evşıya, Bedreddin Simavi'nin Cami c u '1- tuşılleyn 'inin kenarında basıl
mıştır (Kahire 1300, II. 81-358) . z. ed-Damanat ti'l-iüruc. Hanefi fıkhına dair dört
ciltlik bir eser olup 984'te (1576) tamamlanmıştır (Süleymaniye Ktp., Halet Efendi, nr. 129; Esad Efendi, nr. 812; Carullah
Efendi, nr. 814) . 3. Risaletü'I- ve?a,it fi'nna]fv. Eser İbrahim ez-Zübeyri tarafın
dan şerhedilmiştir. 4. cAvnü'r - ra,iı;I. Feraiz ilmine dair olup yine müellif tarafından hazırlanan Şavnü'J-iarıı;l ii'luşıll ila medariki cAvni'r-ra,iı;l (Süleymaniye Ktp ., Şehid Ali Paşa, nr. 1104 / 2.
ll 071 4) adlı bir şerhi vardır (bu eserlerin yazma nüshaları için bk. Brockelmann,
GAL, ll, 573; Suppl., Il, 645) .

le, Mu'cemü'l-mü'elli{in, Vlll, 77; Danişmend,
Krondoji2, V, 118-120; R. C. Repp, The Mü{ti
of lstanbu~ Oxford 1986, s. 199, 244, 304; M.
Cavid Baysun, "Cemiili", iA, lll, 88.
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Fudayl Çelebi, Adabü'l-evşıya', Süleymani·
ye Ktp., Yenicami, nr. 416/2, vr. 114'; Carullah Efendi, nr. 572,- vr. 1', 2b, 90'; a.e. (Bedreddin SimavT, Ciimi'u'J-fuşüleyn içinde). Ka·
hire 1300, ll, 81, 358; MecdT, Şekaik Tercüme·
si, s. 308; Atı'iT, Zeyl-i Şekaik, s. 18, 33, 39,

113, 129, 135, 240, 243, 246, 259, 275-278,
453, 459, 505, 529, 553; Keş{ü'?·zunan, ı, 45,
503, 554; ll, 1087, 118~ 124~ 1373, 2016;
İbnü' l·İmad, Şe?erat VIII, 223; Sicill-i Osman[,
IV, 24; Osmanlı Müelli{leri, ı , 320-321; Serkis,
Mu'cem, 1, 210, 712; Brockelmann. GAL, ll,
568, 573; Suppl., ll, 641, 645; Hediyyetü ' l·
'ari{in, ı, 822; ZiriklT, el·A'Iam, V, 360; Kehha-
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FERHAT KocA

FUDAYL b. iYAz
(.;..!:f- .:r. J.:..;.All)
Ebu All ei-Fudayl b. İyaz
b. Mes'ud et- Temlml el- Yerbı11
(ö. 187 /803)
Horasan'ın

L

ilk büyük sufilerinden.

_j

107'de (725) doğdu. Temim kabilesinin YerbQ' boyundandır. Oğlu EbQ Ubeyde baba tarafının aslen KOfeli bir aileden olduğunu, babasının Semerkant'ta
doğduğunu ve Ebiverd'de yetiştiğini söyler. Hizmetçisi İbrahim b. Eş'as'a göre
Merv'in Fundin köyündendir; diğer bir
rivayete göre ise aslen Buharalıdır (Sülemi, s. 6-8). Ailesi hakkındaki rivayetlerden Fudayl'in Arap asıllı olduğu anlaşıl
maktadır.
Kuşeyri'nin verdiği

bilgiye göre Fudayl
Merv ile (diğer bir rivayette
Serahs) Ebiverd arasında eşkıyalık yapan
bir çetenin reisiydi. Ancak basit şeylere
tenezzül etmeyen mert bir kişiliğe sahipti. Aşık olduğu cariyenin evine girmek
için duvara tırmandığı bir sırada içeride Kur'an okunuyordu. Bu arada duyduğu. "İman edenlerin Allah'ı zikretme
ve O'ndan inen Kur'an sebebiyle kalplerinin ürperme zamanı hala gelmedi mi?"
(el-Hadid 57 / 16) mealindeki ayetten çok
etkilendi ve, "Evet ya rabbi, o an geldi"
diyerek oradan ayrıldı. Yaptıklarına tövgençliğinde

be edip kendini tamamen ibadete verdi
(er-Ri.sale, s. 57) . Daha sonra memleke-

tini terkederek Küfe'ye gitti; burada EbQ
Hanife, Süfyan es-Sevri ve A'meş gibi
alimierin meclislerine devam etti; otuz
yıl ilim ve ibadetle meşgul oldu. 187 yı
lının Muharrem ayında (Ocak 803) Mekke'de vefat etti. İbnü' I-Cevzi, Fudayl'in
Küfe'ye geldiğinde oldukça yaşlı, İbnü'l
imad ise genç olduğunu söyler. Bu tür
çelişkili rivayetler onun hayatı hakkında
verilen bazı bilgilerin kesin olmadığını
göstermektedir.
Kaynaklarda Fudayl'in zühd ve takvabilgi bulunmaktadır.
Korku, hüzün ve ağlama, diğer ilk dönem zahid ve safileri gibi Fudayl'in de
şiddetli ve sürekli olarak etkisi altında
kaldığı hallerdi. Kaynaklar, bekkain • denilen süfilerin önde gelenlerinden olan
Fudayl'in gülümsediğinin dahi görülmediğini kaydederler. Ahiret endişesi dolayısıyla ölümden son derece korkması ve, "İnsan ölümün ne olduğunu bilse
hayat ona zehir olur" demesi, çevresindekilere ölümü. kabir hallerini ve ahiret azabını göz önünde tutmalarını tavsiye etmesi yine onun bu özelliğiyle ilgilidir.
sı hakkında geniş

Zühdü kanaat, kanaati zenginlik olarak gören Fudayl mümini "az konuşan,
çok çalışan, sözünde hikmet, sükütunda düşünce, bakışında ibret, işinde iyilik bulunan kişi" diye tarif eder (Ebü Nuayın, vnı. 98). Fudayl kendisi hakkında
karamsar, halk hakkında iyimser ve ümitlidir. Kur'an'ı hüzünlü bir şekilde ağır
ağır okur, bazan Kur'an dinlerken kendinden geçerdi.
Fazla yeme, uyuma ve konuşmanın
kalbi katılaştırdığını söyleyen Fudayl, çok
namaz kılarak ve çok oruç tutarak değil gönül zenginliği, temiz vicdan ve halka karşı beslenen samirniyetle Hakk'a
ulaşılabileceği kanaatindedir (Sülemi, s.
10, 13). Onun tasawuf anlayışında ilahi
inayet ve ihsan kavramları ön planda yer
alır. Allah korkusuna ağırlık vermekle
birlikte zaman zaman Allah sevgisinden
de söz etmiştir (Ebü Nuaym, VIII, 93, 99) .
Kendisinden sonra gelen süfilerin üzerinde önemle durdukları "dünya alimiahiret alimi" ayrımını Fudayl de yapmış
tır. Ona göre dünya aliminin ilmi açık,
ahiret aliminin ilmi gizlidir; hakimler
alimlerden üstündür ve peygamberlerin
varisieridir (a.g.e., VIII, 92).
Fudayl, Kur'an okuma ve zahidane yayanı sıra kurra (hafızlar) hakkındaki düşünşamanın gerekliliğini vurgulamanın

