Eserleri. Araştırmacı ve üniversite hoolarak 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 Arapça (Kahire ı 951) ve Fransızca (Paris 1955)
olarak da yayımlanmıştır. Diğer önemli
eseri Die Arabischen Studien in Europa bis in den Anfang des 20. Jahrhunderts (Leipzig 1955). XX. yüzyılın başları
na kadar Avrupa'da yapılan Arap diliyle
ilgili araştırmalar üzerinedir. Fück, The
Encyclopaedia of Islam'ın ikinci edisyonuna da çeşitli maddeler yazmıştır.
cası
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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).
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ei-FÜKÜK
( i!lfll)
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Sadreddin Konevi
(ö. 673 / 1274) tarafından
Muhyiddin İbnü'I -Arabi'nin
Fususü'l- J:ıikem 'ine yazılan şerh
(bk. FUSÜSÜ'I-HİKEM;
SADREDDiN KONEVİ) .
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FÜLEYH b. SÜLEYMAN

i

~)
Ebu Yahya Abdülmelik b. Süleyman
b. Ebi'l-Mugire el-Huza!
(ö. 168/ 784)

( ül.::L .:r.

Hadis hafızı.

L
Asıl adı

_j

Abdülmelik olup Füleyh lakaEsleml, Cerml ve Medeni nisbeteriyle de anılır. Zeyd b. Hattab ailesinin azatlısı olan Füleyh Medine'de yaşadığından hep Medineli alimbıyla tanınmıştır.
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lerden rivayette bulundu. Nafı ', Zührl,
Hişam b. Urve, Yahya b. Said el-Ensarl,
Zeyd b. Eslem gibi muhaddislerden hadis aldı. Kendisinden de başta oğlu Muhammed olmak üzere Abdullah b. Mübarek, İbn Vehb, Ebu Davüd et-Tayalisl,
Said b. Mansur gibi muhaddisler hadis
rivayet ettiler. Hatta Zeyd b. Ebü Üneyse gibi bazı hocaları da ondan rivayette
bulundu.
Rivayetleri başta Kütüb-i Sitte olmak
üzere birçok hadis kitabında yer alan Füleyh'ten Buhar! ahkam konusunda hadis atmarnakla beraber menakıb ve rik ak*a dair hadislerine Şa~J:ı'inde yer
vermiş , Müslim ise ondan sadece bir hadis rivayet etmiştir. Buhar!, İbn Hibban
ve Zehebl gibi birçok alim onu güvenilir
bulurken bazı muhaddisler kendisini tenkit, hatta itharn etmişlerdir. Zehebl, Füleyh'in rivayetlerinin hasen derecesinde; İbn Adi, Darekutnl. Hakim en-Nisabürl ve Zekeriyya b. Yahya es-Sac! kabul edilebilir nitelikte o lduğunu söylemiş
ler; Yahya b. Main, İbnü'I-Medlnl. Ebu
Davüd, Ebu Hatim ve Nesa! ise onun zayıf olduğunu ileri sürerek hadislerini güvenilir bulmamışlardır. Füleyh'in, İmam
Malik'in veya Zührl'nin ravilerine, hatta
iddiaya göre bazı sahabilere dil uzatması rivayetlerine itibar edilmemesine
yol açmıştır. Abdullah b. Ömer'e ait hadislerden 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 bilinmekte; aralarında bir anlaşmazlık bulunan Hz. Hasan'ın tarunu Hasan b. Zeyd'e
bu görevi sırasında kötü davrandığ ı, hatta halifeden onun oğullarının hapsedilmesini istediği söylenmektedir. Onun bazı rivayetlerini ihtiva eden bir mecmua
Zahiriyye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (Mecmua, nr. 124/ 7, vr. 82a-87 b)_
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Salih b. Muhammed b. Nuh
b. Abdiilah b. Ömer el-Ömer!
(ö. 1218 / 1803) .
L

Maliki fakihi ve muhaddis.

1166'da ( 1753) Oine Cumhuriyeti sı
içinde bulunan Futa Calan bölgesindeki Nus kasabasında doğdu. Soyundan bazılarının yaşadığı Sudan'da bir kabile olan Füllan'a (Fü llane) nisbetle Füllanl, bu kabilenin bulunduğu Mesüf bölgesine nisbetle de Mesüfl diye anılır. Ayrıca Medine'ye yerleşmesinden dolayı
Medeni, soyu Hz. Ömer'e ulaştığı için
Ömer! nisbeleriyle de tanınmıştır. Hayatının ilk yıllarını dayısı Osman b. Abdullah ve yörenin alimlerinden Salih b. Muhammed 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 yanında altı yıl , Tinbüktü'de Muhammed
Zeyn'in yanında da bir yıl öğrenim gördü. Der'a'daki Nasıriyye Zaviyesi'nde bir
yıl kaldıktan sonra Şinkit, Merakeş, Tunus ve Mısır' a gidip Maliki fakihi Ali esSaldi el-Alevi ve Ahmed ed-Derdlr gibi tanınmış 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.
nırları

Füllanl, fıkıh ve diğer İslami ilimlerde
müctehid derecesinde bir alim olmakla
birlikte özellikle hadis alanında devrinin
i mamlarından 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 bilgi 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-feharis, ll, 901). Sıddlk Hasan Han ise onu XII.
(XVIII.) yüzyılın başında yetişen müceddidler arasında zikreder (el-ljıtta {f ?ikri
şıhat;i's-sitte, s. 153). Ebü Davüd'un esSünen 'inin şerhi <Avnü'l-ma<bud'da da
Zebldl ile birlikte Füllanı müceddid olarak sayılmaktadır (Azimabadl, Xl, 395).
Hayatını, Şah Veliyyullah ve Şevkanı
gibi taklid anlayışı ile mücadeleye vakfeden Füllanl ictihada büyük önem vermiş ve bu konuda eser telif etmiştir. Takıyyüddin İbn Teymiyye ekolünden etki-

