
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. 
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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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FÜRÜ 

hiyet arzetmesiyle açıklanması ( Şeha

beddin ez-Zencani, s. 34) daha yerinde
dir. Bundan dolayı , kesin bir tarih ver
mek güç olmakla birlikte füru adlandır

masının usul teriminin ve literatürünün 
oluşması sürecinde, fıkıh ilminin usaı-i 
fıkhın karşıtı olan diğer yarısını ifade 
eden bir terim olarak ortaya çıktığı ve 
kullanılmaya başlandığı , neticede fıkıh 

ilminin bu usul-füru ikili ayrımı içinde 
gelişim seyri gösterip tedvin edildiği söy
lenebilir. Bu adlandırmada füru terimi
nin tercih edilmiş olması , münferit me
sele ve olaylara ait şer'!- arneli hüküm! e
rin usul kurallarına ve genel hukuk pren
siplerine göre cüzi ve fer'I bir konumda 
bulunması ve ilk dönemden itibaren bu 
alanda tedvin edilen eserlerin, bu tür 
fer'I mesele ve hükümlerin sistematik 
bir tarzda toplanması suretiyle meyda
na getirilmiş olmasıyla açıklanabilir. 

iman ve akaid konularının fıkhın ge
nel kapsamından çıkarılıp ilmü't-tevhid, 
usQlü'd-din gibi adlarla anılan ayrı bir 
disipline konu teşkil etmesi ve fıkhın sa
dece arneli yönden kişinin hak ve yüküm
lülüklerini bilmesi olarak tanımlanma
sından sonra hukuktan ahlaka, ferdi ha
yattan sosyal hayata ve devletler arası 
ilişkilere , ekonomiden siyasete kadar fık
hın yine geniş bir kapsamının bulundu
ğu, bu yüzden de ilk tedvin edilen füru-i 
fıkıh kitaplarından bütün bu konuların 
belli bir sıra ve sistem içinde o devrin 
ihtiyaç, bilgi birikimi ve sosyokültürel 
şartlarıyla da bağlantılı olarak ele alın
dığı , çeşitli meselelerin dini- hukuki hük
münün ana hatlarıyla veya ayrıntılı ola
rak açıklanmaya çalışıldığı görülür. Usul-i 
fıkıh eserlerine göre daha erken dönem
de tedvin edilen füru eserlerinde önce
likli olarak taharet ve ibadet konuları
nın, daha sonra da evlenme, alışveriş 
gibi hem günlük ferdi hayatı hem de he
la! ve haramları yakından ilgilendiren 
konuların yer alması belli bir ihtiyacın 
sonucudur. Nitekim Zeyd b. Ali 'nin el
Mecmu'u, Muhammed b. Hasan eş-Şey
bani'nin el-A.~l, el-Ctimi'u 'ş - şagir, el
Cami ' u '1- k e bir, imam Şafii'nin el- Üm 
adlı kitapları da dahil ilk dönemden iti
baren yazılan hemen hemen bütün fü
ru eserleri. ayrıntıda bazı takdim ve te
hirler olsa da taharet ve namaz konu
suyla başlamakta , oruç, zekat, hac. kur
ban, nezir. kefaret gibi diğer ibadetler
den sonra ya nikah ya da alışveriş ko
nusuyla devam etmekte, daha sonra da 
ferdi ve içtimal hayata ilişkin dini- hu
kuki konular ayrı başlıklar altında ele 

250 

alınmakta ve vasiyet, feraiz gibi konu
larla sona ermektedir. Bu sistem daha 
sonra yazılan fürua dair eserlerde de 
ana hatlarıyla korunmuş ve klasik dönem 
genel füru kitaplarının çatısı bu şekilde 
oluşmuştur. Bunlar arasında Kasani'nin 
Bedti 'i'u's-şanti'i'inde olduğu gibi di
ni- hukuki hükümlerin delil ve gerekçe
lerini ve dayandığı hukuki prensipleri ele 
alan doktriner tarzda yazılmış olanları 

bulunduğu gibi İbn Kudame'nin el-Mug
ni'si, İ bn Rüşd 'ün Bidtiyetü '1-mücte
hid'i gibi mezhepler arası karşılaştır

malı olarak veya Mevsıli'nin el-İl].tiytir ' ı 
ve İ bn Abidin'in Reddü'l - muhttir'ı gibi 
mezhep içi görüşleri tercih ve tahlil ama
cıyla yazılmış olanları , Tahavi ve Kudu
ri'nin el-Mul].tasar adlı eseriyle İbrahim 
el-Halebi'nin Mülte~a 'l-ebJ:ıur ' u gibi uy
gulayıcılar için el kitabı ve ilmihal mahi
yetinde olanları da vardır. 

Klasik dönem füru-i fıkıh eserlerinde 
genelde yirmi beş- otuz civarında ana 
bölüm bulunmakla birlikte öteden beri 
füru-i fıkhın konularının ibadat, muame
lat ve ukübat şeklinde üç gruptan oluş
tuğu söylenegelir. Ancak genel füru eser
lerinde idare, anayasa, mali hukuk, dev
letler arası hukuk, yargılama, ahval-i 
şahsiyye, hatta adab-ı muaşeret ve ah
lak konularının da yer aldığı düşünülür
se bu üçlü taksimin muhtevayı tam yan
sıttığı söylenemez. Ayrıca genel füru -i 
fıkıh eserlerinde yer alan çeşitli konula
rı, mesela günümüzde hukuk biliminin 
alt dalları olan idare, anayasa, vergi, ce
za. devletler, muhakeme hukuku gibi 
fıkhın çeşitli konularını müstakil olarak 
ayrıntılı şekilde ele alan harac, emval, 
ahkamü's-sultaniyye, siyasetü 'ş-şer'iy

ye, siyer, edebü'l-kadi türü eserlerin fü
ru eserlerinin özel bir kısmı olarak nite
lendirilmesi mümkündür. Öte yandan, 
yukarıda belirtilen klasik çatıyagöre ge
nel füru-i fıkıh eserlerinin telifinin XIX. 
yüzyıldan itibaren hemen hemen terke
dildiği, bunun yerine Batı hukuk doktri
ninin ve kanuniaştırmaların da etkisiyle 
ibadetler, aile, miras, borçlar, ceza, yar
gılama. maliye-idare, anayasa, devlet
ler hukuku gibi modern hukuk bilimi
nin alt dallarında nazariye ve genel hü
kümlere de yer veren İslam hukuku eser
lerinin telif edilmeye başlandığı görül
mektedir (bk. FIKIH). 

Füru kelimesi İslam hukuk literatürün
de "kişinin , kız veya erkek çocukları, to
runları ve onların çocukları şeklinde de
vam eden nesli " anlamında da kullanı

lır. Bu bağlamda usul kelimesi kişinin 

anne. baba ve onların anne ve babası 
şeklinde yukarıya doğru devam eden ve 
kendisine kan bağıyla bağlı üst soy hı
sımlarını , füru ise aynı şekilde aşağıya 
doğru devam eden alt soy hısımlarını ifa
de eder. Füru hısımlığı, özellikle aile ve 
miras hukukunda birçok özel hükme ko
nu olmuştur. Bu hısımlık devamlı evlen
me engeli teşkil ettiği gibi nafaka mü
kellefiyeti, nesep, velayet, mirasçılık gibi 
özel hukuk ve hatta ceza hukuku alan
larında bazı hak ve sorumlulukların, bir
takım öncelik veya ayrıcalıkların da te
mel sebebini teşkil eder. Mesela evlen
dirmede velayette füru hısımlarının mı 
usul hısımlarının mı öncelik taşıdığı tar
tışmalı iken miras hukukunda füru. bi
nefsihi asabe olanlar arasında birinci sı

. rayı teşkil eder (bk. ASABE ). 
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FÜRÜGİ-i BİSTAMİ 

( (.S"'~~.).} ) 

(ö. 1274/ 1857) 

Mutasawıf-şair. 

. ı 

1798'de Kerbela'da doğdu. Asıl adı 

Mirza Abbas'tır. On altı yaşında iken ba
bası Aga Musa J3istami'nin ölümü üze
rine annesiyle bjrlikte iran'a, Kaçar Hü
kümdarı Feth Ali Şah'ın (1797- ı 834) ha
zinedarı olan amcası Dost Ali Han'ın ya
nına gitti. Bir süre sonra amcasıyla be
raber Mazenderan'a geçip Sari şehrin
de yerleşti. 

Okuma yazmayı kendi kendine öğrenen 
Fürugı, genç yaşından itibaren İran'ın 
büyük şair ve mutasawıflarının eserle
rini inceledi ; özellikle Sa'df-i Şirazi, Ha
fız-ı Şfrazf gibi gazel üstatlarının divan
larını okudu. Bu sıralarda Miskin mah
lasıyla Sa'df tarzında gazeller yazmaya 
başladı. Daha spnra amcasıyla birlikte 
Tahran'a döndü ye onun aracılığı ile Feth 


