
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. 

BİBLİYOGRAFY A : 

Necib ei-Aklkl, el-Müsteşrikün, Kahire 1980, 
ll , 463-464 ; Mlşal Cüha, ed·Di~asatü'l· 'Arabiyye 
ue' l-islamiyye trOrabba, Beyrut 1982, s. 213-
214; Manfred Fleischhammer, "Johann Fück 
(8. 7.1894 - 24.11.1974)", Sachsische Akademie 
der Wissenscha{ten zu Leipzig: Jahrbuch 1973/ 
1974, Berlin 1976, s. 419-439; W. Ende, "Jo
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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)_ 
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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-



lenen müellif (İbn Kayyim el-Cevziyye'den 
yaptığı nakiller için bk. Füllani, s. 33, 57, 
ı 13, 121, 165 vd.) Maliki mezhebine men
sup olduğu halde tek mezhebin görüş
leri içinde sıkışıp kalmaya şiddetle karşı 
çıkmıştır. Ona göre bu tavır körü körü
ne tarafgirlikten başka bir şey değildir. 
Kitap ve Sünnet'e uymadığı anlaşılan 

mezhep görüşü hemen terkedilmelidir 
(a.e., s. 94) Resülullah'a uymakla takli
din aynı şey olmadığını savunan Füllanl 
(a.e., s. 40-4 ı ), doğrudan sünnete uyma
nın dini yabancı tesiriere karşı koruya
cağını belirtir. Bu sebeple hadis tahsili 
onun hayatında mühim bir yer tutmuş
tur. 

Kitap ve Sünnet'e dönüş çağrısı, Fül
lanf'nin Vehhabilik hareketine yakınlığı
nı akla getirirse de kendisinin Hanbeli 
değil Maliki mezhebine mensubiyeti ve 
tasawufa olumlu bakışı bu ihtimali za
yıflatmaktadır (Hunwick, s. 149). 

Eserleri. 1. lkii?-U himemi üli'l- ebşar. 
Uzun bir giriş, dört bölüm ve bir sonuç 
kısmından meydana gelen eser, mez
hep taassubuna karşı ilim ehlini uyar
mak ve taklid yerine doğrudan doğruya 
Hz. Peygamber'e uymaya teşvik için ya
zılmıştır. Her bölümü, dört mezhep ima
mından birinin bu konudaki görüşlerine 
ayrılan kitap Hindistan'da (1298), M. Mü
nir ed- Dımaşki tarafından da Kahire'de 
(ı 3 54) neşredilmiş, daha sonra ofset bas
kıları yapılmıştır. 2. eş-Şimarü 'l- yani' 
if ret'i tur~i'l-müselselat ve'l -ecza, 
ve'l- cevami'. Kendisine ulaşan çeşitli 
eserleri liste halinde kaydeden ve bun
ların kimlerden geldiğini belirten dokü
manter bir çalışma olup daha sonra }5:at
fü 'ş-şemer ii ret'i esanidi'l-muşanne
fat fi'l-füm1n ve'l-eşer adıyla ihtisar 
edilmiştir (Haydarabad ı 328). Bu muh
tasarın müellif nüshası İstanbul Üniver
sitesi Kütüphanesi'nde bulunmaktadır 

(AY, nr. 34 ı 2, 28 varakl Bu iki eser eş-Şe
betü'l-kebir ve eş-Şebetü'ş-şagir ad
larıyla da anılmaktadır. 3. Tu[ıfetü'l- ek
yas bi-ecvibeti'l-İmam ljayriddin İl
yas. Medine müftüsü Taceddin İlyas'ın 
bazı sorulara verdiği cevaplara dair olan 
bu eser, kaynakların bir kısmında Na?-
mü es'ileti's-Süyutf if ~lifbc'f adıyla zik
redilmektedir (Brockelmann, ll, 523). 

Füllanf'nin ayrıca el-Ecvibetü'l -mu 'ri
be 'an me'sta'ceme mine'l-es,ileti'l
varide ii J:ıurufi'l-mu' cem, Ma vere
de ii tahrimi'l -hamri ve'l- emri bi'l
ma'ruf ;e'n-nehyi 'ani'l-münker ad
lı eserleriyle kutsi hadisleri toplayan bir 
kitabı bulunmaktadır. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Salih ei-Füllani, lkazu himemi üli'l·ebsar (nşr. 
M. Münir ed-Dımaşkl), Kahire 1354; Sıddik Ha
san Han, ed·Dfnü'l-l]alis (nşr. M. Zühri en-Nec
ci:ir), Kahire, ts. (Darü't-Türas), N, 179; a.mlf., 
e[.Jjıtta fi ?ikri'ş·şıhahi's·sitte, Beyrut 1405 j 
1985, s. 153; a.mlf., Ebcedü 'l· 'u/am, Beyrut, 
ts. (Darü'l-Kütübi'l-ilmiyye), lll, 170·171; Ab
dülhay ei-Kettani, Fihrisü'l·feharis, ı , 287·288; 
ll , 901·906; Serkis, fV!u'cem, ll, 1186, 1458; 
Brockelmann, GAL Suppl., ll, 523; lll, 1311; lia· 
hu'l·meknan, ı , 28, 160, 242; ll, 236, 421; He· 
diyyetü 'l· 'ariffn, I, 424·425; Kehhale, fV!u'ce· 
mü'l·mü'elliffn, V, 12; Azimabadi, 'Aunü'l· 
ma' bad, Xl, 395; Zirikli, ei·A' lam (Fethullah), 
III , 195; J . O. Hunwick, "Siilih al-Fulliilli ( 1752 / 
3-1 803): The Career and Teachings of A West 
African 'Alim in Medina", In Quest of an fs· 
lamic Humanism, Arabic and /slamic Studies 
in fVlemory of fV!ohamed al·l'iowaihi (nşr. A 
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Iii SALİM ÖGÜT 

FÜLÜS 

(bk. FELS). 

FÜRKATNAME 
( .. l.:...:..9_;) 

Halili'nin 
(ö. 890/1485) 

tasawufi mesnevisi 
(bk. HALİLi). 

FÜRÜ 
( t_,;ll ) 

İslam hukukunun 
arneli-tatbiki bölümünü 

ve miras hukukunda alt soy hısımları 
ifade eden fıkıh terimi. 

_j 

_j 

_j 

Fürü kelimesi, sözlükte "bir şeyin üst 
tarafı ; dal, kol, şube" anlamına gelen 
fer'in çoğuludur. Kur'an- ı Kerim'de te
kil olarak (İbrahim 14/24), bazı hadisler
de de çoğul olarak (el·Muvatta', "Rama
zan", 4; Müsned, V, 53; Müslim, "Salat", 
26; Ebü Davüd, "Şalat", ı ı 6) bu anlamda 
kullanılır. Dini ilimlerde terminolojinin 
ve literatürün oluşumuyla birlikte fer· 
kelimesi fıkıh usulünde, hükmü nasla 
belirlenmemiş olup asla kıyas edilen me
seleyi, fürO ise fıkıh ilminin nazari kısmı 
(usul) dışında kalan ikinci ana bölümü
nü veya miras hukukunda alt soy hısım

larını ifade eden bir terim olarak kulla
nılmaya başlanmıştır. 

Fıkıh usulünde makls, müşebbeh ad
larıyla da anı lan fer', kıyasın dört rük
nünden biri olup hükmü hakkında nas 

FÜRÜ 

bulunmayan ve asla k.ıyas edilip onun 
hükmünü alan mesele olarak tanımla 

nır. Usulcüler, kıyasta bir meselenin as
la nisbetle fer' olarak nitelendirilebilme
si için asim hükmünün illetinin fer'de 
de bulunması ve bu mesele hakkında 
nas veya icmada bir hükmün mevcut ol
maması şartlarını ararlar. Mesela haram
lığı nasla sabit olan şaraba nisbetle di
ğer içki maddeleri, cuma ezanı vaktin
de yapılması yasaklanan alışverişe nis
betle diğer meşgul edici işler birer fer' 
durumundadır (ayrıca bk. KIYAS). 

Fıkıh literatür(.inde, usuldeki bu asıl

fer' ayrımıyla bağlantılı, fakat yine de 
kısmen farklı olan ikinci bir asıl- fer' ay
rımı yapılır. Doktrinde ağırlık kazanmış 
ve fakihler tarafından genel kabul gör
müş usul kuralları ve küiiY kaideler asıl, 
onların uzantısı veya uygulaması sayı

lan cüzl meseleler ve hükümler ise fer' 
olarak adlandırılır. Fıkhın ağırlıklı olarak 
meseleci bir metotla geliştiği , usul ku
rallarının ve küllf kaidelerin bu gelişim 
süreci içinde oluştuğu ve tedvin edildiği 
dikkate alınırsa literatürdeki bu asıl- fer' 
ayrımı, mezhepl~rin ilk dönem fakihle
rince meseleci bir metotla ele alınan ve 
hükmü açıklanan münferit cüzl mesele
leri sonraki dönem fakihlerinin ortak bir 
açıklamaya kavuşturmaya ve genel bir 
prensibe bağlanıaya gayret etmiş olma
sının tabii sonucu olarak görülebilir. Bun
dan dolayı Zenc~nY'nin Tal]ricü '1- füru' 
'ale'l- usul, İsneyY'nin et- Temhid, SüyOti 
ve İbn Nüceym'in el-Eşbôh ve'n-nezô.'ir 
adlı eserlerinde olduğu gibi, bir grup usul 
ve kavaid literatüründe önce prensip ve 
küllf kaidenin zikredilip sonra da bun
lardan çıkan veya bunlara dayanan çe
şitli fer'l mesele ve hükümlerin sıralan
mış olması böyle bir anlam taşır. 

ll. (VIII.) yüzyılın ortalarından itibaren 
ayrı bir disiplin olarak gelişmeye başla

yan fıkıh ilminin daha sonraki dönem
de usul - fürO şeklinde ikiye ayrılması, 

usOI -i fıkhın, müctehidin ayrıntılı delil
lerden şer' i- ameiY hükümleri çıkarabil
mesine yarayan metot ve kurallar bütü
nü, fürOun da bu metotla elde edilen 
şer'i - arneli hükümler bütünü olarak an
laşılması, elbetteki yukarıda sözü edilen 
asıl- fer' ayrımıyla da yakından ilgilidir. 
Bu sebeple fürO adlandırmasını, fıkıh il
minin konusu itibariyle akaid ilmine, 
arneli hükümlerin de iman esaslarına gö
re fer'l ve ikincil bir konumda olmasıyla 
değil (Şehri stani, 1, 4 ı -42; Bahrülu!Om ei
Leknevi, ı, ı O), şer' i- ameiY hükümlerin 
usul kaidelerine göre cüzi ve fer'i bir ma-
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