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el -FURÜK 
( .;_,;ıı ) 

Maliki fakihi 
Şehabeddin el-Kariifi'nin 

(ö. 684/1285) 
furük ilmine dair eseri. 

_j 

İslam fıkhının furük* alanında ortaya 
koyduğu en dikkate değer kitaplardan 
biri olan ve kısaca el-Furu~ (Furulf:u ' l

Karaff) adıyla tanınan esere müellif En-

vô.rü'l-buru~ ii envô.'i'l-furu~ adını 
vermiştir. Karafi bu kitapta. daha önce 
yazdığı fıkha dair e?-:?a{ıire adlı ese
rinde hükümlerin illetlerini açıklarken 

verdiği kaideleri hem yeni ilaveler yapa
rak hem de bu kaidelerin gerekçe ve hik
metlerini, kaideler arasındaki fark ve in
celikleri belirterek ele almıştır. 

Karafi'nin kendi dönemine kadar ya
zılan furOka dair eserler sadece şekil ba- . 
kırnından birbirine benzeyen. ancak hü
kümleri farklı olan fıkhi meseleler (fü
rO) arasındaki farkları belirtmek üzere 
kaleme alınmışken müellif bu eserinde 
daha çok kaideler arasındaki farkları 

açıklamayı hedef almış, böylece furOk 
ilim dalında yeni bir çığır açmıştır. Kara
fi'nin, usulün fürOa üstünlüğü gibi bu 
eserin de furOk ilminde yazılan diğer ki
taplara karşı bir üstünlüğünOn bulundu
ğunu iddia etmesi bundan kaynaklanır. 
Öte yandan müellif genelde kaide keli
mesini. "fıkhın çeşitli alanlarından pek 
çok meseleyi birleştiren genel ilke" bi
çiminde tanımlanan terim anlamının öte
sinde daha geniş bir manada "fıkhın bel
li bir alanındaki genel hüküm" demek 

. olan "zabıt" ve "temel hükümler" anla
mında kullanmaktadır. Pek çok yerde 
de meclis muhayyerliği. şart muhayyer
liği. borç verme. alım satım, sulh gibi fı
kıh doktrininin yerleşik kavram ve akid
lerini yine kaide adıyla ele almaktadır. 
Kitapta farkları üzerinde durulan kai
deler çoğunlukla fıkha ve fıkıh usulüne 
dair olmakla birlikte gıybet- koğuculuk
kişinin arkasından el kol hareketleri yap
ma ve onu mimiklerle çekiştirme, zühd 
vera', tevekkül- sebeplere başvurmayı ter
ketme. h aset- gıpta. kibir- kendini be
ğenme gibi birtakım tasawuf ve ahlak 
kuralları da farkları açısından kitapta 
yer almaktadır. 

Toplam 548 kaidenin bir araya getiril
diği el-Furu~'ta genel eğilim kaideler 
arasındaki fark veya farkları fıkhi mese
lelerden örnekler vermek suretiyle açık
lama olmakla beraber bazı yerlerde iki 
mesele arasındaki farkın da ele alındığı 
görülür. Müellifin kendisinin de belirtti
ği gibi önce iki mesele yahut iki kaide 
arasındaki farklar zikredilerek ve bu 
farkların ne olduğu sorularak kaideler 
konusundaki prensipler ortaya konmak
ta. soru iki mesele arasındaki farkla il
gili ise bir veya iki kaide zikredilerek fark 
açıklanmaya çalışılmaktadır. Çünkü mü
ellife göre bu kaideler amaç, farkın zik
redilmesi ise aniaşılmaları için bir araç
tır. Eğer iki kaide arasındaki fark soru-

ei- FURÜK 

Iuyorsa istenen bunların gerçeklerinin 
açıklanmasıdır. Karafi'ye göre kaideler 
arasındaki farkın ne olduğunu tesbit su
retiyle gerçeklerini ortaya koymak bir 
başka yolla onları açıklamaktan daha iyi
dir. Zira bir kaidenin görünüşte benzer. 
fakat gerçekte zıt olduğu bir şeyle bir
likte ele alınması daha faydalıdır. Çün
kü zıtlar birbirinin güzelliğini ortaya çı
karır ve varlıklar zıtlarıyla tanınır. 

Hukukçunun hüküm çıkarma gücünü 
arttıran' ve hukukçuluk melekesini ge
liştiren bu eser ilk defa Ebü'l-Kasım İb
nü'ş-Şat'ın İdrô.rü'ş-şüru~·u ile birlikte 
dört cilt halinde basılmıştır (Tunus 1302). 
Daha sonra bu baskıya Mekke müftüsü 
Muhammed Ali b. Mekki'nin Teh?ibü'J 
Furu~ ve'l-kavô.'idi's-seniyye fi'l-es
rô.ri'l-fı~hiyye'sinin ilavesiyle eser ye
niden yayımianmış (1-IV, Kahire 1347) ve 
bunun da 1980'li yıllarda Beyrut'ta ofset 
baskısı yapılmıştır. Kahire neşrini esas 
alarak eseri yayıma hazırlayan Muham
med Rewas Kal'aci, IV. cildin sonuna ko
nularına göre alfabetik bir fihrist ekle
yerek belli bir sistemin takip edilmedi
ği kitaptan faydalanmayı kolaylaştırmış 
ve eser Beyrut'ta basılmıştır (ts. [Darü'l
ma'rife]). 

el-Furu~ üzerinde gerek özetierne ge
rekse yeniden düzenleme biçiminde ba
zı çalışmalar yapılmış olup bunların baş

lıcaları şunlardır: 1. Ebu Abdullah Mu
hammed b. İbrahim el-BekkOri (ö. 7071 
1307), Teh?ibü'l-Fur~ (Darü'l-kütübi'l
vataniyye bi-TQnis, m. 14982, 21 186). Sa'd 
el-Anezi kitabı Tunus ZeytOne Üniversi
tesi'nde doktora tezi olarak hazırlamak

tadır. z. Ebu Abdullah Muhammed b. Ab
düsselam er-Rabai et-TOnisi, İ{ıtişô.rü 'l 
Fur~ (Darü'l-kütübi'l-vataniyye bi-TO
nis, m. 14946; Ezher, m. 3954, 15936). 3. 
İbnü'ş-Şat. İdrtirü'ş-şüru}J. 'ala envô.,i'l
furu~. el-Furu]J. ile birlikte basılmıştır 
(yk. bk). İbn FerhOn'un ed-Dibô.cü'l
mü?heb adlı eserinde (ll, 152-153) En
vô.rü'l-buruk ii te'akkubi mesô.,ili'l
kavô.'id ve'İ-turu~ a·d;yla İbnü'ş-Şat'a 
nisbet edilen kitap da İdrô.rü'ş-şüru~ 
olmalıdır. Teh?ibü'l-Furu~·un yazarı Mu
hammed Ali el-Mekki el-Furu~·u oku
yucuya tavsiye ederken İbnü'ş-Şat'ın ten
kitlerinin dikkate alınması gerektiğini 

söyler ve müellifle ihtilafa düştüğü ko
nularda İbnü'ş-Şat'ın görüşlerinin kabul 
edilmesini öğütler. 4. Muhammed Ali el
Mekki, Teh?fbü'l-Furu~ ve 'J-~avô.'i
di 's- seni yy e ii '1- esrô.ri'l- fı~hiyye. el
Furu~ ile birlikte basılmıştır (yk. bk.). s. 
Abdülaziz BO AtOr et-TOnisi. Tertibü me-
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el - FURÜ K 

b6hişi'l-Fun1~ li'l- Karatf (Mektebetü 
Ali İ bn Aşur, nr. 83, 16 varakl 
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FUSSILET SÜRESİ 
(~ c_;_,..) 

Kur'an-ı Kerim'in kırk birinci sfuesi. 
_j 

"Ha mim" rumuzu ile başlayıp ardar
da sıralanan yedi sürenin ikincisidir. Mek
ke devrinin sonlarına doğru mi'rac ola
yının ardından Mü'min (Gafi r) süresin
den sonra nazil olmuştur. Mekke devri
nin erken dönemi sayılan Habeşistan'a 
hicret yıllarında nazil olduğu yolunda 
bazı tahminler ileri sürülmüşse de ( Doğ

ru!, s. 530) bunu destekleyen herhangi 
bir rivayet bulunmamaktadır. İsra süre
sinden sonra inen sürelerden olduğuna 
ilişkin rivayetler göz önüne alınarak hic
retten az önce nazil olduğu kabul edile
bilir (Şeh hate , 1, 347) 

Sürenin bazı ayetlerinin nüzQiüyle il
gili olarak Abdullah b. Mes'üd 'dan ge
len bir hadiste bildirildiğine göre Kabe'
nin yanında birbirleriyle konuşan üç ki
şiden biri, "Ne dersiniz, acaba Allah bü
tün söylediklerimizi işitti mi?" diye so
rar. İkincisi. "Açıkça söylediklerimizi mu
hakkak ki işitmiştir, fakat yavaş sesle 
söylediklerimizi belki duymamıştır" ce
vabını verir. Üçüncüsü ise, "Öyle şey olur 
mu! Eğer açıkça söylediklerimizi işitmiş

se gizli söylediklerimizi de işitmiştir" der. 
Abdullah b. Mes'Qd 'un bu konuşmayı 

Hz. Peygamber'e nakletmesi üzerine, "Siz 
ne kulaklarınızın ne gözlerinizin ne de 
derilerinizin aleyhinize şahitlik etmesin
den sakınıyordunuz; yaptıklarınızdan ço
ğunu Allah'ın bilmeyeceğini sanıyordu

nuz. Rabbiniz hakkında beslediğiniz bu 
zannınız sizi mahvetti ve bu yüzden zi
yana uğrayanlardan oldunuz" mealin
deki ayetler (22 -23) nazil oldu (Buhari, 
"Tefsir", 41/ 2; Müslim, "M ün&fikin", 5; 
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Tirmizi. "Tefsir", 41/ 2; SüyQtT, ed·Dürrü ' l 

menşür, VII , 319). Sürenin, " ... Şu halde 
ateşin içine atılan mı daha iyidir. yoksa 
kıyamet günü güvenle gelen mi" mea
lindeki 40. ayetinin ise Ebu Cehil ve Am
mar b. Yasir (bir rivayete göre Ebu Bekir) 
hakkında nazil olduğu rivayet edilmek
tedir (SüyQtT, a.g. e., VII, 330). 

Küfe alimlerinin sayımına göre elli 
dört, Mekke ve Medine sayımına göre 
elli üç, Basra ve Şam sayımına göre elli 
iki ayettir. İhtilaf, baştaki "ha mim" ru
muzu ile bazı ayetlerinin müstakil birer 
ayet sayılıp sayılmamasından kaynaklan
maktadır. Fasıla * sı ( • .._.., · j · J • ~ • Y 

.:ı · ~ · ı, · .!. · ._;, ) harfleridir. 
Süre adını . 3. ayette geçen ve " ayrın

tılarıyla açıklandı " anlamına gelen fussı
Iet kelimesinden alır. "Ha mim" rumuzu 
ile başlayan süreler arasında , içinde see
de ayeti bulunan tek süre olması sebe
biyle "Ha mimü's-secde" adıyla da anı
lır. Bu süreye, 12. ayette geçen "kandil
ler" anlamındaki mesablh kelimesinden 
dolayı Mesabih suresi ve 1 O. ayette yer 
alan, " azık " anlamındaki küt kelimesinin 
çağulu akvattan dolayı Akvat süresi de 
denir. 

Sürenin maksadı , Kur 'an'ın ilahi vahiy, 
Hz. Muhammed 'in peygamber olduğu

nu inkar eden, onun davetine karşı kalp
lerinin ve kulaklarının tıkalı olduğunu 

söyleyen, bu kadarla da yetinmeyip Pey
gamber' e engel olmak için ellerinden 
geleni yapan ve ona, "Sen istediğini yap, 
biz istediğimizi yapmaktayız" (ayet 5) di
ye tehditler savuran müşrikleri uyarmak; 
iman gerçeklerini kabul etmelerinin ken
di lehlerine olacağını , bu uyarıların Al
lah'ın rahmet ve merhametinin icabı ol
duğunu haber vermektir. 

İlk ayetlerde sürenin konusu açık bir 
şekilde ortaya konur : Kur'an uydurul
muş değil rahman ve rahim olan Allah 
tarafından indirilmiştir. O müjdeleyen 
ve uyaran bir kitaptır. Tek bir ilah olan 
Allah'a inanıp ona yönelmek gerekir. inat 
ve kibirleri yüzünden Allah'a şirk koşan
ların vay haliner inanan ve salih amel iş
leyenler için tükenmeyen bir mükafat 
vardır (ayet 1-8) 

Daha sonraki ayetlerde, alemierin rab
bi olan Allah ' ın kudret ve azametinin de
lilleri gösterilerek O'nu inkar etmenin 
ve O'na ortak koşmanın anlamsızlığı ve 
bunun sonuçları dile getirilir. Bereket 
ve rızık dolu yeryüzüyle esrarlı yedi kat 
gökyüzünü çeşitli aşamalardan geçire
rek yaratan ve her birine bir nizarn tak
dir eden yalnız Allah 'tır . Her şeyi hakkıy-

la bilen ve mutlak güç ve kudret sahibi 
olan O'dur. Böyle bir kudret sahibini ve 
O'ndan gelen ayetleri inkar etmek, O'nun 
hakikatlerinden yüz çevirmek, tıpkı Ad 
ve SemQd kavimlerinin başlarına gelen 
felaket -gibi bir felakete sürükler. Çün
kü onlar da peygamberlerinin davetine 
kulaklarını tıkamışlar, Allah'ın kudret ve 
azametini görmezlikten gelerek O'nu in
kar etmişlerdi. Mürninler ise itaat edip 
kurtulmuşlardı (ayet 9- 18). 

Süre, Allah ' ın düşmanlarının sadece 
dünyada değil inkar ettikleri ahirette 
de hesaba çekileceklerini ve daha çetin 
bir azaba uğratılacaklarını anlatan ayet
lerle devam eder. Burada onların kulak
larının, gözlerinin ve derilerinin kendi 
aleyhlerine şahitlik edeceği, böylece ken
di yaptıklarından birçoğunu Allah'ın bil
meyeceği zannına kapılanların ziyana uğ
rayacakları haber verilir. Bunların, uya
rılmadıkları için değil uyarıldıkları halde 
gerçekleri kabule yanaşmadıkları için 
bu duruma düştükleri ve kendi kendile
rine yazık ettikleri vurgulanır. İnsanları 
baştan çıkaranlar, kötülükleri çekici ve 
süslü gösterenler olmasa insanın aslın
da aklı ve vicdanı ile hakkı kabule yat
kın olduğuna işaret edilir (ayet 19-25) 

Kur'an-ı Kerim'in gönülleri fetheden 
cazibesiyle inananların sayısının her ge
çen gün biraz daha artması üzerine tak
tik değiştirip, "Bu Kur'an'ı dinlemeyin, 
okunurken gürültü yapın, böylece belki 
üstün gelirsiniz" (ayet 26) diyen inkarcı
ların Kur'an hakikati karşısında nasıl 

olumsuz bir tavır sergileyip azgınlık ve 
taşkınlık gösterdiklerini ve bu yüzden 
ahirette nasıl bir azapla karşılaşacak.la
rını, kendilerini bu duruma düşüren cin 
ve insanlardan nasıl intikam almak iste
yeceklerini tasvir eden ayetlerden (27 -
29) sonra. "Rabbimiz Allah'tır" diyen mü
minlerin ihlas ve samimiyetierini dile ge
tiren ve onların her iki dünyadaki mut
luluklarını anlatan ayetler gelir (30-32 ). 

Fuss ı let süresin in muhakkak hattıyla yazılm ı ş ilk ayetleri 


