
FUDAYL ÇELEBI, Zenbillizade 

çirdi; aralarında Şeyhülislam Sun'ullah 
Efendi'nin de bulunduğu birçok alim ye
tiştirdi. Bütün kitaplarını Fatih Kütüp
hanesi'ne bağışlayan Fudayl Çelebi İs
tanbul'da vefat etti ve babasının Zey
rek'teki kabrinin yanına defnedildi. İb
nü'l-İmad, 937'de (1530-31) ölen alim
ler arasında saydığı Fudayl Çelebi'nin bi
yografisini verirken İbnü'l- Hanbeli'den 
naklen 960 (1553) ve 961 (1554) yılla

rında Bağdat ve Halep kadılığı görevle
rinde bulunduğunu kaydetmektedir (Şe
?erat, VIII, 223) . İbnü'l-İmad'ın yanlışını 
tekrarlayan Kehhale, Fudayl el-Aksarayi 
ve Fudayl el-Cemali şeklinde vefat ta
rihleri farklı olan iki ayrı kişiden bah
setmektedir (Mu' ce mü' I- mü, elli{fn, VIII, 

77) . Serkis ise Fudayl Çelebi'nin ölüm ta
rihi olarak babasının vefat tarihini (932 / 
1525-26) vermektedir (Mu'cem, ı. 712). 

Eserleri. t. Adabü'l- evşıya,_ Bazı kay
naklarda Edebü'l- evşıya, adıyla da ge
çen eser, başta vasiyet olmak üzere çe
şitli muamelat konularının otuz fasıl ha
linde 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 ki
tabın Fudayl Çelebi'ye ait olduğu bildi
rilmektedir (Adabü'l-evşıya,, Süleyma
niye Ktp., Yenicami, nr. 416/ 2, vr. 114a)_ 
Bilhassa Süleymaniye Kütüphanesi 'nde
ki 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. Ada
bü'J-evşıya, Bedreddin Simavi'nin Ca
mi c u '1- tuşılleyn 'inin kenarında basıl
mıştır (Kahire 1300, II. 81-358). z. ed-Da
manat ti'l-iüruc. Hanefi fıkhına dair dört 
ciltlik bir eser olup 984'te (1576) tamam
lanmıştır (Süleymaniye Ktp., Halet Efen
di, nr. 129; Esad Efendi, nr. 812; Carullah 
Efendi, nr. 814) . 3. Risaletü'I- ve?a,it fi'n
na]fv. Eser İbrahim ez-Zübeyri tarafın
dan şerhedilmiştir. 4. cAvnü'r - ra,iı;I. Fe
raiz ilmine dair olup yine müellif tara
fından hazırlanan Şavnü'J-iarıı;l ii'l
uşıll ila medariki cAvni'r-ra,iı;l (Sü
leymaniye Ktp ., Şehid Ali Paşa, nr. 1104 / 2. 
ll 071 4) adlı bir şerhi vardır (bu eserle
rin yazma nüshaları için bk. Brockelmann, 
GAL, ll, 573; Suppl., Il, 645) . 
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Fudayl Çelebi'nin kaynaklarda adı ge
çen diğer eserleri de şunlardır: Mesa,i
Iü'I-evşıya,, Ecvibe cala Camti'l-iu
suleyn, Tenvtu'l-vuşul ila cilmi'l- uşul, 
ranetü'l-iani if taşJ:ıi]fi valp.caü'l-ie
ra,ii, Tacli~iit calô ŞaJ:ıi]fi'l-Bu{J.ari, 
el- Valiye ii mu{J.taşari'l-Kafi ye. 
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liJ 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 
ilk büyük sufilerinden. 

_j 

1 07'de (725) doğdu. Temim kabilesi
nin YerbQ' boyundandır. Oğlu EbQ Ubey
de baba tarafının aslen KOfeli bir aile
den olduğunu, babasının Semerkant'ta 
doğduğunu ve Ebiverd'de yetiştiğini söy
ler. Hizmetçisi İbrahim b. Eş'as'a göre 
Merv'in Fundin köyündendir; diğer bir 
rivayete göre ise aslen Buharalıdır (Sü
lemi, s. 6-8). Ailesi hakkındaki rivayetler
den Fudayl'in Arap asıllı olduğu anlaşıl
maktadır. 

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

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) Mek
ke'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 takva
sı hakkında geniş bilgi bulunmaktadır. 
Korku, hüzün ve ağlama, diğer ilk dö
nem zahid ve safileri gibi Fudayl'in de 
şiddetli ve sürekli olarak etkisi altında 
kaldığı hallerdi. Kaynaklar, bekkain • de
nilen süfilerin önde gelenlerinden olan 
Fudayl'in gülümsediğinin dahi görülme
diğini kaydederler. Ahiret endişesi do
layısıyla ölümden son derece korkma
sı ve, "İnsan ölümün ne olduğunu bilse 
hayat ona zehir olur" demesi, çevresin
dekilere ölümü. kabir hallerini ve ahi
ret azabını göz önünde tutmalarını tav
siye etmesi yine onun bu özelliğiyle ilgi
lidir. 

Zühdü kanaat, kanaati zenginlik ola
rak gören Fudayl mümini "az konuşan, 
çok çalışan, sözünde hikmet, sükütun
da düşünce, bakışında ibret, işinde iyi
lik bulunan kişi" diye tarif eder (Ebü Nu
ayın, vnı. 98). Fudayl kendisi hakkında 
karamsar, halk hakkında iyimser ve ümit
lidir. Kur'an'ı hüzünlü bir şekilde ağır 
ağır okur, bazan Kur'an dinlerken ken
dinden geçerdi. 

Fazla yeme, uyuma ve konuşmanın 
kalbi katılaştırdığını söyleyen Fudayl, çok 
namaz kılarak ve çok oruç tutarak de
ğil gönül zenginliği, temiz vicdan ve hal
ka 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 üze
rinde önemle durdukları "dünya alimi
ahiret 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 ya
şamanın gerekliliğini vurgulamanın ya
nı sıra kurra (hafızlar) hakkındaki düşün-



eeleriyle de dikkati çeker. Ona göre kur
ranın sultanlar başta olmak üzere hiç 
kimseye muhtaç olmaması. aksine her
kesin kurraya ihtiyaç duyması gerekir 
(Sülemi, s. 10). Böyle olmayan kurradan 
uzak durulmalıdır. Zira bunlar sevdikle
rine meddahlık yapar, sevmediklerine 
iftira ederler. 

Mustafa Kamil eş-Şeybl, Ali Sami en
Neşşar gibi çağdaş araştırmacılar, fütüv
vet ve melamet ehline ait fikirlerin he
nüz başlangıç halinde de olsa Fudayl'in 
açıklamalarında bulunduğu ve onun bu 
fikirlerin ilk temsilcisi olduğu görüşün
dedirler (Ali Sami en-Neşşar, lll, 403-404) . 

Fudayl 'in bu görüşü destekleyen bazı 

söz ve davranışları vardır. Mesela ken
disi abid, zahid ve alimierin devlet adam
larından uzak durmasını ister. Ona göre 
devlet adamlarıyla ilişki kurmayan bir 
kimse geceleri namaz kılan, gündüzleri 
oruç tutan, hac, umre ve cihad yapan, 
ancak onlara dost olan bir kimseden da
ha makbuldür (Eba Nuaym, VIII, 98) . Ni
tekim kendisi de Halife Haranürreşid ile 
görüşmek istememiş, halifenin ısrarı 

üzerine görüşmeyi kabul etmek zorun
da kalınca sözünü çekinmeden söyle
miş, ihsanını da reddetmiştir (a.g.e., VIII, 
ı 06; Attar, s. 132). Bununla birlikte inzi
va köşesinde devlet adamlarının adil ve 
dürüst olmaları için dua etmiş ve "Allah 
katında mutlaka kabul edilecek bir tek 
duam olsa devlet başkanının iyi olması 
için dua ederdim. Zira devlet başkanı 
dürüst olursa beldeler mamur. insanlar 
güven içinde olur· demiştir. 

Fudayl aynı zamanda güvenilir bir ha
dis ravisidir (Zehebi, A' lamü'n · nübela', 

VIII, 421). Mansar b. Mu'temir, A'meş ve 
Bişr b. Mansar gibi hadisçilerden hadis 
rivayet etmiş; Süfyan b. Uyeyne, Yahya 
b. Said el-Kattan. Abdurrahman b. Meh
di ve imam Şafii gibi alimler de kendi
sinden hadis almışlardır. Kaynaklar. Şiili
ğin merkezi olan Küfe'de uzun süre ika
met eden Fudayl'de az da olsa bir Şii te
mayülün bulunduğunu kaydeder (İbnü ' l

imad, ı. 317; Şey bi, ı. 299) 

Ebü'I-Ferec ibnü'I-Cevzl, sözleri ve ya
şama tarzı ile sonraki süfiler üzerinde 
derin etkiler bırakan Fudayl hakkında 
bir menakıbname kaleme almıştır. Fu
dayl'in sağlığında vefat eden oğlu Ali ez
Zühdl, bizzat babası tarafından yetişti
riimiş olup bazı tarihçilere göre ibadet 
ve havf konusunda babasından üstün
dür ve onun gibi abdallardan sayılır (Ze
hebi, A'lamü'n·nübela', VIII, 435, 442; 

Cami, s. 92) . Hizmetçisi ve dostu ibra-

him b. Eş'as. ayrıca İbrahim b. Şemmas 
es-Semerkandi, Kadim ed-Deylemi de 
Fudayl 'in ilminden ve manevi feyzin
den faydalanan talebeleri arasında gös
terilir. 
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ımı ÜSMAN TüRER 

ı 
FUHŞÜ'l-GAFLE 

L 
(bk. GAFLET). 
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ı 
FUHŞÜ'l-GAIAT 

L 
(bk. GALAT). 
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ı 
FUHUŞ 

(~1) 

Evlilik dışı cinsel ilişkiler; 
din ve ahlak ölçülerine uymayan 

L 
her türlü aşırılık 

_j 

İsicim Öncesi Dönem. Kelime ve terim 
olarak islam dininde ve müslümanlar 
arasında daha geniş bir kullanım alanı 
bulunmakla birlikte fuhuş genellikle. 
"bir kadının evlilik dışında meslek edi
nerek veya başta para olmak üzere her
hangi bir karşılık gözeterek vücudunu 
bir erkeğin cinsi tatminine sunması· an
lamına gelir. Bunun yanında kadının ka
dınla ve erkeğin erkekle veya erkeğin 

anılan şartlarda başka bir kadınla olan 
cinsi münasebeti de fuhşun tanırnma gi
rer. Fuhşun tanımı, Talmud'da belirtil
diği gibi hayvanlarla cinsel ilişkiye gir
meye kadar genişletilebilir. Bu şekilde 
gayri meşrü yollara sapan kadınlara (bazı 
durumlarda erkeklere de) fahişe denilir. 

FUHUŞ 

Dini literatür göz önüne alındığı tak
dirde iki tür fuhuştan söz edilebilir. a) 
Bazı i;:ok tanrılı dinlerde ortaya çıkan kut
sal fuhuş; b) Meslek olarak icra edilen 
ücretli fuhuş. Bu iki gruptan hangisi
ne girerse girsin fuhşun tarihi olduk
ça eski dönemlere ve geniş bir coğrafi 
alana uzanır. Sık olmasa bile arkaik ve 
çağdaş dini topluluklarda fuhşa rastlan
maktadır. Bununla birlikte bu tip dini 
gruplarda görülen fuhuş daha ziyade. 
kutsal fuhuş veya "ilahi evlilik"tir (hieros 
gamos). 

Kutsal fuhuş, anaerkil dönemden kal
ma bir geleneğin devamı niteliğindedir. 
Buna göre yer ve göğün birleşimini tak
lit edecek şekilde özel seçilmiş kadınlar 
erkeklerle cinsi münasebete girerler; 
böylece göğün yeri "dölleme"sinin ben
zeri olarak erkekler de bir bakıma tan
rıça addedilen özel kadınları döllemiş 

olurlardı. Çok eski dönemlerden itiba
ren kutsal sayılan bu evlilik kurumunun 
zamanla organize hale geldiği anlaşıl

maktadır. Genellikle bereket ilahiarına 
ayrılan tapınaklarda görevli kadınlar is
tekli erkeklerin davetlerini reddedemez
lerdi. 

Kutsal fuhşa ait en eski yazılı belge
ler Mezopotamya'da Ur şehrinden gel
mektedir. Milattan önce 2300 yıllarına 
ait Sumerce bir tablet Tanrıça inanna'
nın hizmetindeki kutsal fahişelerden 

bahsetmektedir. inanna'ya adanan ta
pınaklarda bu işe has olmak üzere ömür
lerinde bir defa cinsi münasebete gire
cek çok sayıda kadın toplanır. tapınağa 
gelen bir kişi istediği kadını seçerek özel 
odalarda münasebette bulunurdu. Er
kek ücret ödemek zorunda değildi. Ay
nı geleneğe daha sonra Samiler arasın
da da rastlanmaktadır. Akkadca'da, İnan
na' nın Sami versiyonu olan iştar tapı
naklarında bu işi yapan kadınlara "ka
diştu" veya "zermaşitu" adı verilmekte
dir. Suriye ve Filistin'de Adonis tapınakla
rında da aynı işlem yapılmaktaydı. Ham
murabi kanunlarından anlaşıldığına gö
re Marduk Tapınağı'nda görev yapan bu 
kadınlar "Marduk'un kadınları· (sal Mar
duk) diye anılırlardı. Bununla birlikte es
ki Ön Asya dokümanları kutsal fuhuş 
ve ücretli fuhuş arasında belli bir ayrım 
yapmaktadır. Bu konudaki en önemli ya
zılı belge, tapınak görevlisi bir kadının 
genelevde çalışmasını yasaklayan Ham
murabi kanunnamesidir. Kutsal fahişe
lik kurumuna değişik bir şekilde Ana
dolu'nun Frig ve Lidya devletlerinde de 
rastlanır. Ana Tanrıça Kibele ve Attis'e 
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