
Daha sonraki ayetlerde ilahi davete 
uymanın ve onu yaymanın güzelliklerin
den, onun insan hayatı üzerindeki olum
lu etkilerinden bahsedilir. 33. ayette iyi
likle kötülüğün bir tutulamayacağı vur
gulandıktan sonra, "Sen -kötülüğü - iyi
likle önle. O zaman seninle onun arasın
da düşmanlık bulunan kişi sanki can
dan bir dost olur" deniterek sosyal barı
şın temel ahlaki ilkesi ortaya konur ; bu 
ahlaki yüceliklere ancak sabırlı ve iyilik
ten nasibi olanların ulaşabileceği belir
tilir. Güneşe ve aya değil onları yaratan 
Allah'a tapmak, O'na secde etmek ge
rektiği üzerinde durulur. inkarcıların bü
yüklük taslamakla gerçeği küçük düşü
remeyecekleri, hak dinin Allah'ın emriy
le yayılacağı ve Allah'ın, gökten yağmur 
yağdırıp kuru toprağı yeşerttiği gibi ölü
leri dirilteceği anlatılır. Allah tarafından 
indirilen o eşsiz kitabı inkar ederek ayet
leri hakkında anlamsız yorum ve tartış
malara girenierin ahirette ateşe atıla

cakları, inananların da güven içinde Al
lah ' ın huzuruna çıkacakları , esasen ön
ceki peygamberlere de aynı şekilde va
hiy geldiği , Allah' ın affediciliği yanında 

cezalandırmasının da çok şiddetli oldu
ğu bildir ilir. " Eğer biz Kur'an'ı Arapça'
dan başka bir dille gönderseydik der
lerdi ki : Ayetleri açıklanmalı değil miy
di? Arap'a yabancı dilden kitap olur mu? 
De ki: O, inananlar için doğru yolu gös
teren bir kılavuzdur ve şifadır. inanma
yanlara gelince onların kulaklarında bir 
ağırlık vardır ve Kur 'an onlara kapalıdır. 
Onlara -sanki- uzak bir yerden bağırılı
yor" mealindeki ayette (44). Kur'an' ın ne 
söylediğini anlamak istemeyen inkarcıla
rın kibir ve inatlarından dolayı kötü niyet
le hareket ettikleri açıklanır ve Kur'an'ın 

inananlara hidayet ve şifa olduğu, inan
mak istemeyenierin de kulaklarında sa
ğırlık, gözlerinde körlük bulunduğu ve 
bu durumun onların hakikatten uzak 
durmalarından kaynaklandığı dile geti
r ilir. Geçmişte Hz. Müsa'ya indirilen ki
tap hakkında da ihtilaf çıktığı, bazıları
nın iman edip bazılarının inkara saptığı 
haber verilir (ayet 33-45) 

Sürenin son bölümünde (ayet 46-54) 

herkesin yaptığı iyiliğin kendi lehine, iş
lediği kötülüğün de kendi aleyhine ola
cağı, Allah'ın kullarına haksızlık etmesi
nin düşünülemeyeceğ i hatıriatıldıktan 

sonra bütün bu uyanlara kulak tıkayan, 
ortaya konan delilleri görmezlikten ge
len inkarcıların ilkel düşünce tarziarına 
dikkat çekilir ve psikolojik durumlarıyla 

ilgili bazı tahliller yapılır; didişmeyi se
ven, günaha meyilli, aceleci, sabırsız. nan
kör ve bencil mizaçtı oldukları gözler önü
ne serilir. inkarcılara rağmen Allah'ın di
ninin yayılacağı ve Kur 'an gerçeklerinin 
inkar edilemez bir şekilde kuwet kaza
nıp ve gelişeceği, nihayet bu gerçeklerin 
kendilerine hem kendi iç dünyalarında 
hem dış dünyada gösterileceği vurguta
nır (ayet 53). Süre, kitap ve peygamber 
nimetinin kadrini bilmeyip bu nimetten 
yüz çeviren (ayet 5 ı ) insanlara şu uyarı
da bulunarak sona erer: "Dikkat edin, 
onlar rablerine kavuşma konusunda şüp

he içindedirler. Biliniz ki O her şeyi ku
şatmıştır.· 

F'ussılet süresinin faziletiyle ilgili ola
rak Beyhaki'nin tahric ettiği Halil b. Mür
re hadisinde, Hz. Peygamber'in Tebare
ke ile "Ha mimü's-secde"yi okumadan 
uyumadığı rivayet edilir ( Şu'abü 'l-fman, 

ll , 486; Süyüti, ed -Dürrü ' l - men.şar, VII , 

3 ı 2). Ancak sürenin fazileti hakkında ba
zı tefsirlerde yer alan (mesela b k. Zemah
şeri , IV. ı 62; Beyzavi, V. 395) ve bu süreyi 
okuyan kimseye Allah'ın her bir harfine 
karşılık on sevap vereceğini müjdeleyen 
hadisin uydurma olduğu kabul edilmiş
tir (İbnü ' l- Cevzi, 1, 239-241 ; Zerkeşf, 1, 432 ; 

İbn Hacer, IV, 162). 
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FUSÜLÜ ' I - BEDAYi' 

el-FUSÜL 
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(ö. 672 / 1274) 
metafiziğe ve on iki imam 
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(bk. TÜSİ, Nasirüddin). 
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Molla Fenari'nin 
(ö. 834/ 1431) 

fıkıh usulüne dair eseri. 
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Müellif, tam adı Fuşı11ü 'l- bedayi' if 
uşı1li'ş-şerayi' olan eserin giriş bölü
münde şeriat ilmini öğrenmeye olan düş
künlüğünün ve onu her türlü tehlikeler
den korumaya olan azminin kendisini 
bu kitabı yazmaya sevkettiğini söyle
mekle birlikte, ileriki sayfalarda eserini 
daha önceki Hanefi alimlerinin görüşle
rini açıklamak maksadıyla kaleme al
dığını belirtmiştir. Fuşulü '1- bedayi' de 
Hanefi ve Şafii alimlerince kabul edil
miş kuralları bir araya getirdiğini kay
deden Molla F'enarf eserin telifinde çe
şitli tefsir, hadis, fıkıh, mantık, Arap di
li ve edebiyatı kaynakları yanında Ces
sas, Debüsi, F'ahrülislam el-Pezdevf, Şem
süleimme es-Serahsl, Alaeddin es-Se
merkandi, Hafızuddin Ebü'l-Berekat en
Nesefi, Sadrüşşerla, Celaleddin el-Hab
bazl, Ebü Hamid el-Gazzaır. F'ahreddin 
er-Razı. imamü'l-Haremeyn el-Cüveyni, 
Beyzavi, Cemaleddin ibnü'l-Hacib, Ebü'l
Hüseyin el-Basri'nin fıkıh usulüne dair 
eserlerinden de faydalanmıştır (bu kay
nakların bir listesi için bk. Aydın , s. 83 -97). 

Molla F'enarl kaynak gösterirken bazan 
eserle birlikte müellifın , bazan da sadece 
eserin veya müellifin adını vermektedir. 
isim benzerliği yüzünden eser ve müel
liflerin bir kısmı hakkında doğru tesbit
te bulunmak her zaman mümkün olma
maktadır. Ayrıca F'enarl söz konusu kay
naklardan sadece nakllde bulunmakla 
yetinmemiş, zikrettiği hemen her görü
şü değerlendirmeye tabi tutmuş, yal
nızca diğer mezhep mensuplarını değil 
bazan kendi mezhebine bağlı müellifleri 
de tenkit etmekten çekinmemiştir (me
sela bk. ı. 3, 24 ; rr . 55-57, ı 32- ı 37) . 

Müellif eserinin, Muzafferüddin İbnü' s
Saati'nin Bedi'u ·n-ni;zam ' ı gibi muh-
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FUSÜLÜ' 1- BEDAYi' 

tasar bir kitap olmamakla birlikte diğer 
bazı eserler gibi mufassal ve dağınık ol
madığını da belirtmiş ve eserini bir gi
rişte (fatiha) bir "matlab"dan ibaret ola
rak kaleme almıştır. Girişte fıkıh usulü 
ve mahiyetinden bahsetmiş, mattabi da 
iki mukaddime ile iki maksada ayırmış, 
sonuna da bir hatime eklemiştir. Birin
ci mukaddimede asıl ve ttm delillerden, 
ikinci mukaddimede lafızla ilgili konu
lardan, bunların mantıki prensiplerle 
olan ilgisinden ve şer'i hükümlerden 
bahsetmektedir. Birinci maksadda Ki
tap, sünnet, icma ve kıyas gibi asli de
lillerden söz etmekte, bunların dışında 
kalan fer'i delilleri de bu dört ana delile 
irca etmektedir. ikinci maksadda delil
lerin çatışması (tearuz) ve tercih konula
rına yer verdikten sonra hatimede icti
had, taklid ve fetva konularını ele almak
tadır. Molla Fenari eserini, usul kitapla
rında kullanılan Hanefi ve mütekellimin 
metotlarını birleştirerek karma bir me
totla yazmıştır. 

Molla Fenari, Fuşı11ü '1- bedc'i yt deki 
bütün konuları ince bir tasnife ve man
tıki bir tahtile tabi tutarak ele almıştır. 

Eserinde çeşitli meselelere yer verme-
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Molla 
Fenari 'nin 
FW!Qlü'l · 
bedayi' a dlı 
eserinin 
ilk sayfas ı 

(Süleyma niye Ktp., 

Süleymaniye, 

nr. 579) 

sine rağmen bunları birbirine bağlı ola
rak sistemli ve metotlu bir şekilde ince
leyip açıklamıştır. Ele aldığı konuya dair 
önce hazırlık mahiyetinde bir veya bir
kaç mukaddime yapmış , esas bahse on
dan sonra girmiştir. Kaydettiği görüşle
rin delillerini ayrı ayrı belirttikten sonra 
delili daha güçlü olanı tercih ederek her 
meselede en doğru olduğuna inandığı 
görüşü bulmaya çalışmış, aynı zamanda 
usulle ilgili bir kaidedeki ihtilafın çeşitli 
mezhepterin doğmasına nasıl sebep ol
duğunu ortaya koymak istemiştir. Hanefi 
mezhebinin diğer mezhepler karşısında 
daha kuwetli deliliere sahip olduğunu 
savunurken mezhep taassubuna düşme
miş, diğer mezhepterin delillerini ve gö
rüşlerini de belirtmiştir. 

Müellif, oldukça veciz bir üslüpla ka
leme aldığı eserinde hemen her mese
lede bütün mezhepterin görüşlerine yer 
vermeye çalışmış, konuları işlerken ken
disinden önceki Hanefi alimlerinin gö
rüş ve sistematiğine bağlı kalmakta bir
likte bir mukallit gibi davranınayıp mez
hep içerisinde çeşitli tenkit ve tercihler
de de bulunmuştur (mesela bk. I, 205 -
206, 286-287; ll , 141, 181, 256-257, 288, 

297, 31 I. 316, 399 vd.; ayrı ca bk. Ayd ın , s. 
125 - 126). Diğer mezhep mensupianna 
ve onların fikirlerine karşı da insaflı dav
ranmış, farklı görüşlerini delilleriyle be
raber zikretmiş ve sert üslüp kullan
maktan kaçınmıştır (mesela bk. ll , ı 00 -
104,4 17-422 vd) 

Çeşitli kütüphanelerde çok sayıda yaz
ma nüshası bulunan Fusulü 'l-bedc'iyt iki 
cilthalinde basılmıştır (istanbul 1289). 

Fuşulü '1- bedc'iyt haşiye ve ihtisar ça
lışmalarına da konu olmuştur. 1. Fena
rizade Mehmed Şah , Tell].isü '1- Fuşul ve 
tersişü 'l- usul. Molla Fenari'nin oğlu ta
rafından yapılan bu ihtisarın çeşitli kü
tüphanelerde nüshaları mevcuttur (me
sela Süleymaniye Ktp., Laleli, nr. 69 1; Mil
let Ktp., Feyzullah Efendi, nr. 57 1 ). 2. a.mlf., 
Hoşiye 'ald Fuşuli'l- bedc'iyt (Süleyma
niye Ktp. , Hamidiye, nr. 420, Laleli, nr. 732, 
Yeni Cami, nr. 322; Millet Ktp., Feyzullah 
Efendi, nr. 604). 3. Yüsuf b. ibrahim ei
Mağribi el- Hanefi ( ö iB 31 14 30' dan son
ra), Göyetü 't-tahriri'l-cılmt ve kifılye
tü 'n -nıhriri'l-mc'int el-mul].tasar min 
Fusuli'l- bedc'i yt (Süleymaniye K tp ., Rel
sülkütta.b, nr. 29 1 lmüelli f hattı ! ). Bu eser 
daha sc,nra müellifi tarafından Keşfü 'ş

şevc'irid ve 'I-mevc'int adıyla şerhedil
miştir (Brockelmann, GAL, ll , 303; Suppl., 

ll , 328). 
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FUSÜSÜ'l -HİKEM 

( ~1~_,...-9 ) 

Muhyiddin İbnü'l-Arabi'nin 
(ö. 638/ 1240) 

bütün fikirlerinin özeti sayılan 
temel eseri. _j 

Tasawuf düşüncesinin temel kitapla
rından biri olan eserin tam adı Fuşuşü 'l

hikem ve l].ususü'l-kilem 'dir. "Fusü
sü' l - hikem" tamlaması "yüzük kaşı (yu-


