
Bu durum. fazilet ve reziletieri sınırla

manın ve belli k9tegorilerde toplama
nın imkansızlığından kaynaklanmakta
dır. Bazı geç dönem ahlak müellifleri ise 
dört temel fazilet anlayışını tamamen 

· terketmişlerdir. Mesela Hüseyin Vaiz-i 
Kaşiff'nin Al]lc'i~-ı Mu]ısini adlı eserinin 
tamamına yakın kısmında geleneksel is
lam ahiakındaki kırk fazilet. Celalzade 
Mustafa Çelebi'nin siyaset ahlakı ağırlık
lı Mevahibü '1- hall ak if meratibi'l- ah
lak'ında elli civarında fazilet ile bazı re
ziletler. Bostanzade Yahya Efendi'nin 
Mir'atü'l-ahlôk'ında ise yirmi dört fa
zilet incelenmiştir. 
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Genel olarak fazlalık, üstünlük, 
lutuf ve ihsan anlamına gelen, 

özellikle de Allah'ın çok yönlü lutuf 
ve keremini ifade eden bir terim. 

_j 

"Artmak. fazlalaşmak; meziyet sahibi 
ve üstün olmak" anlamlarında masdar 
olan fazi kelimesi "fazlalık (eks ikli ğin Inaksi 
zıddı). isteyerek yapılan iyilik, lutuf ve ih
san. sevabı çok olan iş" manalarında isim 
olarak da kullanılır (Lisanü 'l· 'Arab, "fzl" 
md. ; Firüzabadi, ~amasü'l· muJ:ırt, "fil" 
md . ; Ta cü ' 1- 'arüs, "fzl" md ) Fahreddin 
er-Razl'ye göre bu kelime genellikle "ih
sanda çokluk" anlamını ifade eder. Baş
kalarına çokça iyilik eden kimseye de fa-

zıl adı verilir. Zamanla bir insanın iyilik 
yapma düşüncesiyle başka birine sağla
dığı faydaya da fazi denilmiştir (Me{atf· 
hu'l-gayb, VII, 99) Nitekim Bakara sü
resinin 237. ayetinde kelimenin bu an
lamda kullanıldığı görülür. Burada zifaf
tan önce boşanmak isteyen kadın ve er
keğin gönüllü olarak birbirlerine ikram
da bulunmaları. karşı taraf lehine mad
di haklarından feragat etmeleri öğüt
lenmiştir (a.g.e., VI. 145) Cürcanifazlı kı
saca "karşı lıksız iyilik etme" şeklinde ta
nımlamış (et· Ta 'rr{at, "fzl" md.); Ragıb 

ei-İsfahani ise kelimenin anlamını "bir 
şeyin yeterli miktardan çok olması" di
ye açıkladıktan sonra bu çokluğun iyi 
veya kötü sayılabileceğini belirtmiş: iyi 
olanına bilgi ve hilim erdeminin ileri de
recesini. kötü olanına da aşırı öfkelen
meyi örnek vermiştir. Sözlüklerde, ge
nellikle olumlu fazlalığı ifade etmek üze
re fazı. olumsuz olanı ifade etmek üze
re de fuzOl kelimelerinin kullanıldığı be
lirtilir. 

Ragıb ei-İsfahanl'nin yaptığı, daha 
sonraki bazı kaynaklarda da tekrar edi
len (mesela bk. Tacü'l· 'arüs, "fzl" md ı fazi 
tasnifine göre bir şey başka bir şey kar
şısında üç yönden üstünlüğe sahip olabi
lir. a) Cins bakımından: Hayvan cinsinin 
bitki cinsine üstünlüğü gibi; b) Tür (fa

sı l ) bakımından: insan türünün hayvan 
türüne üstünlüğü gibi (Ragıb el-isfahani, 
insan ı n diğer birçok yaratıktan üstün kılın
dığını bildiren ayette lel-isra 171 701 tür 
bakım ından fazla işaret edildiğini belirtir); 
c) Zat bakımından: Bir kişinin başka bir 
kişiye üstünlüğü gibi. "Allah rızık husu
sunda kiminizi kiminizden üstün kılmış
tır" mealindeki ayet (en-Nahl 16/7 1) zat 
bakımından fazla delalet eder. İlk iki ka
tegorideki üstünlük farkları varlığın özü
ne ilişkin olduğu için sabittir. Nitekim 
bir hayvanın insana has bir üstünlüğe 
ulaşması mümkün değildir. Zata mah
sus fazi ise değişken olup kazanılması 
da· kaybedilmesi de mümkündür (el-Müf

redat, "fzl" md) 

Kur'an-ı Kerim'de 104 yerde geçen 
fazi ve bu kökten türeyen diğer kelime
lerin büyük bir kısmı Allah'ın genel ola
rak varlıklar alemine. bütün insanlara, 
inananlara ve özel olarak da Muham
med ümmetine. ayrıca belli kişi veya 
zümrelere karşı maddi ve manevi lutuf 
ve cömertliğini ifade eder (bk. M. F. Ab
dülbakı , el-Mu'cem, "fzl" md.). Bu arada, 
"Allah büyük fazi sahibidir" ifadesi bir
çok ayette tekrar edilir. Kur'an'a göre. 
"Fazi Allah'ın elindedir. onu dilediğine 
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verir" tAl-i imran 3/ 73 ; ei-Hadid 57/ 29); 
"Allah sana bir hayır dilerse O'nun fazlı
na engel olabilecek bir kimse yoktur" 
(Yünus 10 / 107) Çeşitli ayetlerde dünya 
ve ahiret mutluluğu. cennet ve cennet 
nimetleri. Allah'ın bazı günahkarları he
men cezalandırmaması. azaplarını ha
fifletmesi. günahlarını bağışlaması, hüs
randan koruması. bilmediğini öğretme
si. hidayete erdirmesi. hayırlara fazlasıy
la sevap vermesi. iman. İslam. vahiy. pey
gamberlik. şefaat gibi Allah'ın insanlığa 
büyük lutuf ve ihsanları fazi kelimesi
nin kapsamı içerisinde gösterilmiştir. 

Müminlerin " hayırlarda yarışma" şeklin

de ifade edilen ahlaki yetkinlik ve çaba
ları da "büyük bir fazi" olarak nitelen
dirilmekte olup (Fa tır 351 32) buradaki 
fazidan ahlaki fazilet kastedilmiştir. Bir 
ayette Allah ve Resulü 'ne itaat edenle
rin O'nun nimetine mazhar kılınmış bu
lunan peygamberler. sıddiklar. şehidler 
ve salihlerle beraber olacağı belirtildik
ten sonra, "Bu Allah ' ın bir fazlıdır" de
nilir (en-Nisa 3/ 69-70) Başka bir ayet
te de Allah tarafından sevilmek ve O'nu 
sevmek. müminlere karşı alçak gönüllü, 
katiriere karşı onurlu ve güçlü olmak. 
Allah yolunda cihad etmek. anlamsız kı
nama ve yergilerden korkmamak, Al
lah'ın sadece dilediği kimselere nasip 
ettiği birer lutuf olarak değerlendirilmiş
tir (ei-Maide 5/ 54). 

Kur'an'da çeşitli varlık ve imkanlar da 
fazi kapsamında gösterilir. Buna göre 
Allah'ın insanların geçimi ve barınması 
için yaratmış olduğu nesneler. ticaret. 
kazanç, zenginlik, fetih. zafer ve gani
met gibi dünyevi imkanlar Allah'ın lu
tuflarındandır (bk M. F. Abdülbakı. el· 

Mu'cem, "fzl" md .) 

Bazı ayetlerde. "bir kimseyi veya bir 
şeyi diğerinden üstün kılma" anl.amına 

gelen tafdil masdanndan fiillerle Allah ' ın 

bütün insanlığa veya belli kesimlere şa
mil fazlından da söz edilmektedir. Nite
kim isra sOresinde ( 17 1 70) Adem oğul
larının bazı mazhariyetlerinden örnek
ler verildikten sonra. " Onları yarattıkla

rımızın birçoğundan gerçekten üstün kıl
dık" denilmektedir. Taberi'ye göre bu 
üstünlük insanın elleriyle iş yapabilme
si. yiyip içebilmesidir (Cami' u· 1· beyan, 
XV, 125 - 126) Razi ise SÖZ konusu ayet 
üzerinde kısmen felsefi mahiyette ge
niş bir yorum yaptıktan sonra burada 
geçen "tekrim" ile "tafdil" arasındaki far
kı şöyle açıklar: Yüce Allah insanı akıl, 

konuşma ve yazma melekeleri yanında 
estetik bir beden ve ayakta durabilme 
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gibi özellikleriyle öteki canlılardan üstün 
kılmış olup ayetteki "tekrim" kavramı 
bu fıtri meziyetlere işaret eder. Allah in
sana bilhassa akıl ve kavrama yeteneği 
sayesinde doğru bir akide ve erdemli bir 
ahlakı kazanma imkanını da bahşetmiş
tir. Ayette geçen "tafdil'" kavramı da son
radan kazanılan bu doğru inanç ve üs
tün ahlakı ifade eder (Me{atf~u ' l -gayb, 

XXI, 12- 16). Ayrıca bazı insanların biyo
lojik, dini. ahlaki ve insani değerlerdeki 
farklılıklarına göre Allah ' ın onlara yöne
lik lutuf ve faziının farklı olacağını bildi
ren ayetler de vardır. Buna göre, "Allah 
insanlardan bir kısmını diğerlerine üs
tün kılmıştı r" (en-Nisa 4/83); "Allah mal
ları ve can larıyla cihad edenleri derece 
bakımından oturup bekleyenlerden üs
tün kılmıştır" (en-Nisa 4 / 95) Ahirette 
bu derece ve üstünlük farkları daha da 
büyük olacaktır ( e i - İ s ra 171 21 ). Allah bir 
zamanlar İsrailoğulları'nı da alemiere 
üstün kılmıştı (ei -Bakara 2/ 47. 122 ); fa
kat daha sonra işledikleri büyük günah
lar ve isyanları sebebiyle "onlara zillet 
ve meskenet damgası vuruldu" (el-Sa
kara 2/61 ) 

Büt ün peygamberlerin alemiere üs
tün kılındığının belirtilmesi yanında (ei
En'am 6/ 86) bir kısım peygamberlerin 
diğerlerinden üstün yaratıldığını bildi
ren ayetler de vardır (bk. TAFDIL ). Ayrı

ca bazı peygamberlerin isimleri anılarak 
bunların nail oldukları özel lutuflardan 
söz edilir. Mesela Hz. Süleyman ve oğlu 
Davüd, Allah 'ın kendilerini mürnin kul
larının birçoğundan daha üstün kılma
sından dolayı O'na hamdetmişler ; Hz. Sü
leyman, kendisine kuşlarla konuşmanın 
öğretildiğin i ve daha birçok şeyin veril
diğini söylemiş, bunun açık bir fazi ol
duğunu belirtmiştir (en-Nemi 271 15- 16) 
Bu ayet, devlet adamlarının veya bu gö
reve talip olanların sahip oldukları me
ziyetler hakkında toplumlarını bilgilen
dirmelerinin uygun olacağı kanaatini ver
mektedir. Müfessirler Hz. Davüd'a veril
diği belirtilen fazlı (Sebe' 34/ !O) pey
gamberlik, Zebür. ilim. kudret, dağların 
ve kuşların ona boyun eğdirilmesi , töv
besinin kabul edilmesi, adaletli yönetimi. 
demiri eritmesi ve işlemesi , sesinin gü
zel olması şeklinde açıklamışlardır (Kur
tubi, XIV, 264-265) . 

Fazı kavramı, Allah· ın özellikle İslam 
ümmeti hakkındaki lutuflarını belirtmek 
üzere de kullanılmıştır. Nitekim müfes
sirler Hadid süresinin 29. ayetindeki faz
lı bu anlamda yorumlamışlardır (mesela 
bk. Şevkani , V, 207-208) Başka bir yer-
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de, yine fazi kelimesinin kapsamında ol
mak üzere Allah ' ın islam ümmetine bah
şettiği lutufların bir kısmı aralarından 
bir peygamberin yetişmesi. onun birçok 
konuda çevresindeki insanlardan farklı 

davranarak onları yanlışlık ve sıkıntılar
dan kurtarması, Allah ' ın müslümanlara 
imanı sevdirmesi, gönüllerini onunla süs
lemesi, onları inkar, günah ve isyandan 
tiksindirmesi şeklinde sıralanmıştır (ei
Hucurat 49/ 7-8). 

Fazi kelimesi hadislerde sözlük anlam
ları yanında Kur'an'da olduğu gibi "AI
Iah'ın lutuf ve ihsanı , cömertliğ i, zengin 
hazinesi" manasında da geçmektedir. 
Hz. Peygamber'in ümmetine tavsiye et
tiği şu duada fazı bu anlamda kullanıl

mıştır: "AIIahım! Bana helalinden yeteri 
~~r~kwrerek~rnm~~~rın~n 

beni esirge ; fazlınla beni zengin kılarak 
senden başkasına muhtaç olmaktan ko
ru " (Tirmizi , "Da'avat", 110). insanların 
malına göz dikmeyi yasaklayan ve Al
lah ' ın faztından isterneyi emreden daha 
başka hadisler de vardır (mesela bk. Bu
hari. "Bed'ü'l- vahy", 15; Müslim, "Müsa
firin", 68) Birçok hadiste yemek, su, çe
şitli mallar gibi maddi varlıkların ihtiyaç
tan fazla olan ve başkalarının yararına 
sunulması öğütleneo kısmı da fazi keli
mesiyle ifade edilmişti r. 

Hadislerde fazi kelimesi "bir kimse
nin veya bir şeyin diğerinden üstün. de
ğerli ve faziletli olması ", tafdil masda
rından muhtelif kelimeler de "üstün. ha
yırlı ve faziletli kılma " manasında yaygın 

şekilde kullanılmaktadır: "Aiimin abide 
üstünlüğü dotunayın diğer yıldızlara üs
tünlüğü gibidir" (Ebü Davüd. "'ilim", ı ; 
İbn Mace, "Mu~addime" , !7) ; "Arap'ın 
Arap olmayana ... takvadan başka bir üs
tünlüğü yoktur" (Müsned, V, 411 ) gibi. Yi
ne fazi kökünden olup "en hayırlı. daha 
faziletli, sevabı en çok olan" anlamındaki 
efdal kelimesi de hadislerde sıkça geç
mektedir. "Sözlerin en hayırtısı şu dört 
sözdür: Sübhanallah. elhamdülillah. la 
ilahe illallah. Allahüekber" (Buhari, "Ey
man", 19; Müsned, V, 20) anlamındaki ha
dis buna örnek verilebilir. Bu hadisin baş
ka rivayetlerinde efdal yerine "ehab" (en 
seviml i) ve "ahyer" (en hayırlı ) kelimeleri 
kullanılmıştır (İbn Hacer. XXV, 63-64) . Ha
dis mecmualarının çoğunda bazı konula
ra, bu arada sevabı bol olan hayırlı arnel
lere dair hadisleri ihtiva eden özel bölüm
ler ayrılmıştır. Buhari'nin el-Cami'u ·s
sahi~ 'inde "Kitabü Faili leyleti 'l-I:<adr". 
"Kitabü Feza'iti ashabi'n-nebi" , "Kitabü 
Feza 'ili'!-M edi ne" :· Müslim'in aynı adı ta-

şıyan eserinde "Kitabü'I -Feza'il" ve "Ki
tabü Feza'ili'n-nebi": Tirmizi'nin es-Sü
nen'inde "Kitabü Feza'ili'l-cihact" baş
lıklı bölümler bunlara örnek teşkil eder. 
Aynı eserlerde "fazi " kelimesiyle baş

layan pek çok alt bölüm de bulunmak
tadır. 
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FAZL b. ABBAS 
b. ABDÜLMUTIALİB 
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Ebu Abdiilah (Ebu Muhammed) 
Fazi b. Abbas b. Abdilmuttalib 

el-Haşim! el- Kureşi 

(ö. 13/634 [?]) 

Hz. Peygamber'in amcasının 
oğlu, sahabi. 

_j 

Babası Hz. Abbas. annesi ResOl- i Ek
rem'in hanımı Meymüne'nin kız kardeşi 
Lübabe bint Haris'tir. Fazi Hz. Peygam
ber'le birlikte Mekke'nin fethinde ve Hu
neyn Gazvesi'nde bulundu. Huneyn gü
nü ordu bozguna uğradığı zaman Resül-i 
Ekrem'in etrafından ayrılmayıp onu ko
ruyanlardan biridir. Veda haccında Müz
delife 'den Mina 'ya kadar ResQiullah'ın 
devesinin terkisinde gittiği için kendisi
ne "Ridfü Resülillah " denildi ve o gün
den sonra bu lakapla tanındı. O sıralar
da bekar ve yakışıklı bir delikanlı olan 
Fazi ' ın gözü Veda haccınakatılanlar ara
sındaki bir kıza takıldı. Hz. Peygamber 
birkaç defa eliyle onun yüzünü başka 
tarafa çevirerek. "Yeğenim, bu öyle bir 
gündür ki bu günde gözüne, kulağına 
ve diline hakim olanın günahlarını Allah 
bağışlar" dedi. Fazi, babasının tavsiyesi 
üzerine ResQI-i Ekrem'den zekat me
murluğu istedi. Zekatın malın kiri oldu
ğunu, bu sebeple zekat memurluğunu 
Muhammed ailesine uygun görmediği
ni söyleyen ResOluilah onu Mahmiye b. 


