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dilerine gönderilen valiye karşı isyan et
ti ( 1879) Şeyh Salim'in kuwetlerinin Fü
ceyre Kalesi'ni ele geçirmesi üzerine Şeyh 
Hamed b. Abdullah Umman'a doğru ka
çarak Maskat'ta kendileri gibi Şafii Hi
navfler'den olan Bü Safdf hanedarıma sı
ğındı. Ancak Umman Sultanı Seyyid Tür
ki b. Safd'in Füceyre'nin bundan sonra 
kendilerine bağlı olduğunu açıklaması 

durumu değiştirmedi ve Füceyre tek
rar. Selefi fikirleri benimsemiş olan Ka
vasim kabilesine vergi ödemeye devam 
etmek zorunda kaldı. Bölge kabileleri 
arasında XVIII. yüzyıldan beri mevcut 
olan bu siyasf görüş ayrılıkları zamanı
mıza kadar devam etmiştir. 

XIX. yüzyılın başlarından itibaren böl
gede ağırlığını hissettiren ve 1853'te sa
hil emirlikleriyle bir himaye antiaşması 
imzalayan İngiltere 1892'de yeni bir ant
laşma ile gücünü pekiştirdi ve emirlik
ler iç işlerinde serbest, dış işlerinde İn 
giliz hükümetine bağlı bir hale geldiler 
(bk BiRLEŞiK ARAP EMiRLiKLERİ) Şarika 

Emirliği bu antlaşmada Füceyre'yi kendi 
bölgesi içinde göstererek Umman'ın mü
dahalesini önlerneyi başardı. Ancak Fü
ceyre şeyhi Hamed b. Abdullah. Şarika'
dan ayrılıp bağımsızlığını elde etmek için 
uygun bir fırsat kollamaya devam etti; 
bu arada zaman zaman Re'sülhayme 
şeyhliğine yanaşmayı denedi. 1902'de 
Şarika şeyhi Füceyre 'ye karşı kuwete 
başvurdu; fakat Acman ve Dübey gibi 
komşu emirlikler Füceyre'nin tarafını tut
tular. İngilizler bu ihtilaflarda açık bir 
tavır koymaktan kaçındılarsa da 1903 
yılında Lord Curzon'un bölgeye yaptığı 
bir ziyaret sonrasında İngiltere adına ha
reket eden Hindistan'daki sömürge hü
kümeti bu bölgelerle ilgili siyası görüşü
nü belirti rken Füceyre'yi Şarika'ya bağlı 
bir şeyhlik olarak tanıdığını açıkladı. Bu
nun üzerine Şeyh Hamed, Şarika karşı
sında kuwetli görünebilmek için civar 
şeyhliklerle ilişkilerini pekiştirmeye baş

ladı. 1914'te Ümmülkayveyn şeyhliğiyle 

bir dostluk antiaşması yaparken kendi
sine bağlı Mename yerleşim merkezini 
Acman şeyhliğine verdi: Kelba ve Re'sül
hayme şeyhlikleriyle de evlilik yoluyla 
akrabalık kurdu. Uzun süre Şarika ile Fü
ceyre aras ında bir problem çıkmadı. An
cak 1925 yılı başlarında cereyan eden 
küçük bir olay siyasf krize sebep oldu. 
Şarika ile Füceyre arasındaki anlaşmaz
lık İngiltere'nin Füceyre'ye müdahalesiy
le yatıştırıldı. Fakat Füceyre'nin Şarika'
dan ayrılma isteği son bulmadı. 

Şarika'dan bağımsız olmak için uğra
şan Füceyre. Re'sülhayme ve Şarika üze
rine çeşitli saldırılarda bulundu. 1936'
da İngilizler Kelba ' nın bağımsızlığını des
teklediler ve karşılıklı anlaşmalar yapıl

dı. Füceyre de aynı yolu takip etmek is
tedi, ancak yine başarılı olamadı. ll. Dün
ya Savaşı'ndan sonra İngiltere'nin kör
fez ülkelerine karşı siyaseti değişti; Kel
ba ve Şarkıyyün meselesi 1952'de tek
rar ele alındı ve bu defa Füceyre bağım
sız bir şeyhlik olarak tanındı. Aynı yıl İn
giltere ile yapılan antlaşmayla. körfez
deki diğer kıyı emirlikleriyle birlikte oluş
turulan Antlaşmalı Emirlikler Konseyi'
ne (Meclisü'l - imarati'l -mütesaliha, Trucial 
States Council) katıldı. 2 Aralık 1971'de 
İngiltere bu birlikte yaptığı önceki ant
laşmaları feshederek Birleşik Arap Emir
likleri adı altında yeni kurulan ve Fücey
re'nin de dahil olduğu federasyonu ta
nıdı. Federasyon beş yıl süreli geçici bir 
anayasa kabul etti ve daha sonra süre
sini uzattı. Bu anayasaya göre ülkeyi yö
netmek üzere ei-Meclisü'l-vataniyyetü'l
ittihadf adıyla bir danışma meclisi ku
ruldu ve meclisi oluşturan otuz dört üye
likten dördü Füceyre temsilcilerine ay
rıldı. Ülkenin en üst yönetim organı olan 
el-Meclisü'l-a'la li ' l-ittihad'ın yedi üyesi 
arasında Füceyre emfri de yer almakta 
ve Ebüzabf ile Dübey emirleri dışındaki 
diğer üyeler gibi onun da veto hakkı bu
lunmamaktadır. 

1981 yılında uygulamaya konulan ilk 
beş yıllık plana göre federasyon Fücey
re'de günde 100.000 varil işieyebilecek 
kapasitede bir rafineri kurma yolunda 
karar aldı. 1984'te iki Kanada petrol şir
ketine Füceyre açıklarında petrol arama 
izni verildi. Bakır, krom, mermer. asbest, 
talk ve magnezyum gibi yer altı zengin
liklerine sahip olan Füceyre'de günlük 
1600 ton kapasiteli bir çimento fabrika
sı (Deba). bu fabrikaya bağlı yılda 3 mil
yon ton kapasiteli bir mıcır tesisi , sera
mik. otomobil lastiği imalathaneleri ve 
modern bir liman bulunmaktadır. 
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FÜCK, Johann W. 

(1894 - 1974) 

Alman şarkiyatçısı. 
_j 

8 Temmuz 1894'te Almanya ' nın Frank
furt am Main şehrinde bir marango
zun oğlu olarak dünyaya geldi. 1913'
ten 1918'e kadar Halle, Berlin ve Frank
furt am Main üniversitelerinde şarkiyat 
ve klasik filoloji tahsil etti. 1921 yılında 
Muhammad Ibn Ishaq. Literaturhisto
rische Untersuchungen (Frankfurt 1925) 

adlı teziyle doktor oldu. 1930 yılına ka
dar maarif hizmetinde klasik diller ve 
İbranice okuttu : 1929'da doçentliğe yük
seldi. 

1930-1935 yılları arasında Dakka Üni
versitesi'nde Arap dili ve İslam araştır
maları profesörü olarak çalıştı. Bir ara 
özel bir görevle Frankfurt am Main Üni
versitesi'nde faaliyet gösterdikten son
ra 1938 yılında Halle Üniversitesi'nden 
aldığı davet üzerine, hacası Hans Bauer'in 
yerine Semitik Filoloji ve İslam ilimleri 
kürsüsünün başına geçti. Ayrıca bu üni
versitenin şarkiyat semtnerieri müdür
lüğünü yaptı; aynı zamanda Deutsche 
Morgenlandische Gesellsc;haft' ın kütüp
hanesini yönetti ve 1965'te bu kurulu
şun fa h ri üyesi oldu. 1962 'de emekli
ye ayrıldı; ancak seminer müdürlüğü
nü 1966'ya kadar sürdürdü. 24 Kasım 
1974 tarihinde Halle_an der Saate şeh
rinde öldü. 

Gerçek bir pedagojik formasyana sa
hip olan Fück, öğrencilerinin köklü bi
çimde dil eğitimi almalarına büyük önem 
verir, Arapça 'ya giriş derslerine bizzat 
nezaret ederdi. Daima tartışmalı konu
larda polemiğe girmeden tutumunu açık
ça belirtmiş ve mesela İslam medeni
yetindeki Yunan izleri değerlendirilir

ken aşırıya kaçmaktan sakınılmasını is
temiştir. 
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Eserleri. Araştırmacı ve üniversite ho
cası olarak büyük ün ve takdir kazanan 
Fück'ün Arabiya. Untersuchungen zur 
arabischen Sprach- und Stilgeschichte 
(Berlin 1950) adlı eseri Arap dili ve üslüp 
tarihi konusundaki ilmi tartışmalara 

önemli derecede tesir etmiş olup Arap
ça (Kahire ı 951) ve Fransızca (Paris 1955) 
olarak da yayımlanmıştır. Diğer önemli 
eseri Die Arabischen Studien in Euro
pa bis in den Anfang des 20. Jahrhun
derts (Leipzig 1955). XX. yüzyılın başları
na kadar Avrupa'da yapılan Arap diliyle 
ilgili araştırmalar üzerinedir. Fück, The 
Encyclopaedia of Islam'ın ikinci edis
yonuna da çeşitli maddeler yazmıştır. 
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FÜDEYKİYYE 
(~..~.ili) 

Önceleri Harici liderlerinden 
Necde b. Amir' e bağlı iken daha sonra 

imarnet konusunda onunla 
ihtilafa düşen Ebu Füdeyk'i 

(ö. 73 /692) 
reis kabul eden bir grup 

(bk. NECEDAT). 

ei-FÜKÜK 

( i!lfll) 

Sadreddin Konevi 
(ö. 673 / 1274) tarafından 

Muhyiddin İbnü'I-Arabi'nin 
Fususü'l- J:ıikem 'ine yazılan şerh 

(bk. FUSÜSÜ'I-HİKEM; 
SADREDDiN KONEVİ) . 

ı 
FÜLEYH b. SÜLEYMAN 

( ül.::L .:r. ~) 
Ebu Yahya Abdülmelik b. Süleyman 

b. Ebi'l-Mugire el-Huza! 
(ö. 168/ 784) 

Hadis hafızı. 
L 

_j 

i 

_j 

i 

_j 

Asıl adı Abdülmelik olup Füleyh laka
bıyla tanınmıştır. Esleml, Cerml ve Me
deni nisbeteriyle de anılır. Zeyd b. Hat
tab ailesinin azatlısı olan Füleyh Medi
ne'de yaşadığından hep Medineli alim-
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lerden rivayette bulundu. Nafı', Zührl, 
Hişam b. Urve, Yahya b. Said el-Ensarl, 
Zeyd b. Eslem gibi muhaddislerden ha
dis aldı. Kendisinden de başta oğlu Mu
hammed olmak üzere Abdullah b. Mü
barek, İbn Vehb, Ebu Davüd et-Tayalisl, 
Said b. Mansur gibi muhaddisler hadis 
rivayet ettiler. Hatta Zeyd b. Ebü Üney
se gibi bazı hocaları da ondan rivayette 
bulundu. 

Rivayetleri başta Kütüb-i Sitte olmak 
üzere birçok hadis kitabında yer alan Fü
leyh'ten Buhar! ahkam konusunda ha
dis atmarnakla beraber menakıb ve ri
kak*a dair hadislerine Şa~J:ı'inde yer 
vermiş, Müslim ise ondan sadece bir ha
dis rivayet etmiştir. Buhar!, İbn Hibban 
ve Zehebl gibi birçok alim onu güvenilir 
bulurken bazı muhaddisler kendisini ten
kit, hatta itharn etmişlerdir. Zehebl, Fü
leyh'in rivayetlerinin hasen derecesin
de; İbn Adi, Darekutnl. Hakim en-Nisa
bürl ve Zekeriyya b. Yahya es-Sac! ka
bul edilebilir nitelikte olduğunu söylemiş
ler; Yahya b. Main, İbnü'I-Medlnl. Ebu 
Davüd, Ebu Hatim ve Nesa! ise onun za
yıf olduğunu ileri sürerek hadislerini gü
venilir bulmamışlardır. Füleyh'in, İmam 
Malik'in veya Zührl'nin ravilerine, hatta 
iddiaya göre bazı sahabilere dil uzat
ması rivayetlerine itibar edilmemesine 
yol açmıştır. Abdullah b. Ömer'e ait ha
dislerden oluşan bir nüshayı Nafi'den 
nakleden Füleyh'in rivayetleri arasında 
hem sahih hem de zayıf olanlar vardır. 

Füleyh'in, Abbas! Halifesi Ebü Ca'fer 
ei-Mansür tarafından Medine'de zekat 
memuru olarak görevtendirildiği bilin
mekte; aralarında bir anlaşmazlık bulu
nan Hz. Hasan'ın tarunu Hasan b. Zeyd'e 
bu görevi sırasında kötü davrandığı, hat
ta halifeden onun oğullarının hapsedil
mesini istediği söylenmektedir. Onun ba
zı rivayetlerini ihtiva eden bir mecmua 
Zahiriyye Kütüphanesi'nde bulunmakta
dır (Mecmua, nr. 124/ 7, vr. 82a-87b)_ 

BİBLİYOGRAFYA: 

İbn Sa'd, et-Tabal!:at, V, 415; Buhari, et-Ta
rfl)u'l· kebfr, VII, 133 ; a.mlf .. et-Tarfl]u 'ş ·şagir, 

ll, 176; N esai. ed-Du 'ata', s. 197; İbn Ebü Ha
tim, ei-Cerl). ue 't-t~'dfl, VU, 84-85; İbn Hibban, 
Meşahfr, s. 141; a.mlf., eş -Şikat, VII, 324; İbn 
Adi, el-Kamil, VI, 2055-2056; Kelabazi, Ricalü 
Şal).il).i'l·Bul]arf, ll, 610-611; İbn Mencüye, Ri· 
calü Şahfhi Müslim, ll , 136 ; Zehebi, A' lamü'n· 
nübela', VII, 351-355; a.mlf., el-'iber, ı , 195-
196; a.mlf., Mrzanü 'l-i'tidal, lll, 365-366; a.mlf .. 
Te?kiretü 'l·huffil?, ı , 223-224; İbn Hacer, Hed· 
yü 's-sarf (Hatib), s. 457; a.mlf., Tehzfbü 't -Teh· 
?fb, VIII , 303-305 ; ibnü'I-İmad , Şe?erat, ı , 266 ; 
Sezgin, GAS, 1, 93. Iii SELMAN BAŞARAN 

L 

FÜLI.ANİ 
( .;~1) 

Salih b. Muhammed b. Nuh 
b. Abdiilah b. Ömer el-Ömer! 

(ö. 1218 / 1803) . 

Maliki fakihi ve muhaddis. 

1166'da ( 1753) O ine Cumhuriyeti sı

nırları içinde bulunan Futa Calan bölge
sindeki Nus kasabasında doğdu. Soyun
dan bazılarının yaşadığı Sudan'da bir ka
bile olan Füllan'a (Fü llane) nisbetle Fül
lanl, bu kabilenin bulunduğu Mesüf böl
gesine nisbetle de Mesüfl diye anılır. Ay
rıca Medine'ye yerleşmesinden dolayı 

Medeni, soyu Hz. Ömer'e ulaştığı için 
Ömer! nisbeleriyle de tanınmıştır. Haya
tının ilk yıllarını dayısı Osman b. Abdul
lah ve yörenin alimlerinden Salih b. Mu
hammed Abdülkadir ei-Ömerl'nin yanın
da geçiren Füllanı. on iki yaşında iken 
tahsil maksadıyla memleketinden ayrıl
dı. Güney Moritanya'da Muhammed b. 
BOne'nin yanında yaklaşık bir yıl , Bagı·

de Muhammed b. Sinne ei-Füllanl'nin ya
nında altı yıl , Tinbüktü'de Muhammed 
Zeyn'in yanında da bir yıl öğrenim gör
dü. Der'a'daki Nasıriyye Zaviyesi 'nde bir 
yıl kaldıktan sonra Şinkit, Merakeş, Tu
nus ve Mısır'a gidip Maliki fakihi Ali es
Saldi el-Alevi ve Ahmed ed-Derdlr gibi ta
nınmış hocalardan ders aldı. 1187 ( 1773) 
yılında Hicaz'a gitti ve Medine'ye yerleşti. 
S Cemaziyelahir 1218'de (22 Eylül 1803) 
vefatma kadar burada çok sayıda öğren
cinin yetişmesine yardımcı oldu. 

Füllanl, fıkıh ve diğer İslami ilimlerde 
müctehid derecesinde bir alim olmakla 
birlikte özellikle hadis alanında devrinin 
imamlarından kabul edilmiş, bu konuda 
Şevkani'nin övgüsüne mazhar olmuştur 
(Sıddik Hasan Han, ed-Dfnü'l- l].tWş, N , 179; 
Füllani'nin ilmi kapasitesiyle ilgili geniş bil
gi için bk. Hunwick, s. 142-144). Kettanl, 
bundan dolayı Ff men idde <a '1- i etihad 
ev üddü <iye fih adlı eserinde ona yer 
verdiğini kaydetmektedir (Fihrisü'l-feha

ris, ll, 901). Sıddlk Hasan Han ise onu XII. 
(XVIII.) yüzyılın başında yetişen müced
didler arasında zikreder (el-ljıtta {f ?ikri 
şıhat;i's-sitte, s. 153). Ebü Davüd'un es
Sünen'inin şerhi <Avnü'l-ma<bud'da da 
Zebldl ile birlikte Füllanı müceddid ola
rak sayılmaktadır (Azimabadl, Xl, 395). 

Hayatını, Şah Veliyyullah ve Şevkanı 

gibi taklid anlayışı ile mücadeleye vak
feden Füllanl ictihada büyük önem ver
miş ve bu konuda eser telif etmiştir. Ta
kıyyüddin İbn Teymiyye ekolünden etki-


