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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 

( ..,...ı.w ı~ ,J. ..r ~ ,J. j.;.! ) 

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. 



Cez'in kızı Safiyye ile evlendirdi ve kızın 
mehrini de kendisi verdi. Fazi'ın bu evli
likten yalnız Ümmü KülsOm adında bir 
kızı oldu. Ümmü KülsOm önce Hz. Ha
san'la evlenmiş, daha sonra ondan ayrı
larak EbO MOsa el-Eş'ari ile nikahlan
mıştır . Son hastalığında Hz. Ali ile birlik
te koluna girerek ResOl -i Ekrem'i mes
cide çıkaran Fazi'ın vefatı sırasında onun 
yanında bulunduğu ve cenazesi yıkanır
ken suyunu döktüğü bilinmektedir. 

Hz. Peygamber'in vefatından sonra 
islam ordusuyla birlikte Suriye seferine 
katılan Fazi'ın daha sonraki hayatı hak
kında fazla bilgi bulunmamakta. bu se
beple kaynaklar onun nerede ve ne za
man öldüğü hususunda çelişkili bilgiler 
vermektedir. Bazı kaynaklar Fazi'ın Fi
listin'de Ecnadeyn Savaşı'na katıldığını. 

Hz. Ömer'in halifeliği döneminde 18'de 
(639) Arnvas veba salgınında Ürdün ci
varında öldüğünü ve Filistin'de Remle 
şehrindeki eski bir kabristana gömüldü
ğünü ileri sürmekte. bazı ları da 13 (634) 
yılında Halid b. Velid kumandasında ce
reyan eden Mercisuffer Savaşı'nda şe
hid edildiğini söylemektedir. Buhari ve 
İbn Hacer'e göre ise Yermük (veya Yema
me) Savaşı'nda şehid olmuştur. İbn Hib
ban onun bu sırada yirmi iki yaşında ol
duğunu kaydetmektedir. 

Fazi b. Abbas Hz. Peygamber'den yir
mi dört hadis rivayet etmiş, kendisin
den de kardeşleri Abdullah ile Kusem. 
kardeşinin oğlu Abbas b. Ubeydullah; 
EbO Hüreyre ve başkaları rivayette bu
Iunmuşlardır. Genç yaşta vefat etmesi 
sebebiyle Abdullah b. Abbas ile EbO Hü
reyre dışındakilerin rivayetlerinin mür
sel* olduğu da söylenmektedir. Rivayet
leri Kütüb -i Sitte'de ve diğer meşhur 
hadis mecmualarında yer almıştır. 
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(bk. EBÜ NUAYM, Fazi b. Dükeyn). 

_j 

ı 
FAZL-ı HAK HAYRABADİ 

ı 

( c.>~41~1 J> ~) 

Fazl·ı Hak b. Fazl-ı İmam 
el-Ömer\' ei -Çişt\' ei·Hayrabad\' 

(ö. 1279/1862) 

L 
Hindistanlı alim. 

_j 

1211'de (1796-97) Hayrabad'da doğ
du. Hindistan'ın tanınmış alimlerinden 
Fazl-ı imam'ın oğludur. İlk öğrenimini 
babasından gördükten sonra Abdülka
dir ed-Dihlevi'nin hadis derslerine devam 
etti; on üç yaşında tahsilini tamamladı. 
Doğu Hindistan Şirketi'nin Delhi komi
serliğinde divan katibi olarak memuri
yete başladı. 

Mantık. felsefe, edebiyat, kelam ve fı
kıh usulü gibi akli ve nakli ilimler alanın
da iyi yetişen Fazl-ı Hak şöhretiyle uzak 
ve yakın ülkelerden pek çok öğrenciyi 
cezbetmiştir. Bir yandan satranç aynar
ken bir yandan da Damad Muhammed 
Bakır'ın oldukça muğlak bir mantık met
ni olan el-Ufuku'l-mübin adlı eserini 
rahatlıkla okuttuğu söylenir. Hz. Peygam
ber'in bir benzerinin olamayacağı konu
sunda Muhammed İsmail Şehid ile uzun 
bir tartışmaya girdi ve ona reddiye olarak 
birkaç risale yazdı. Bu tartışma Delhi hal
kını büyük ölçüde etkiledi; hatta devri n 
hükümdan ll. Sahadır Şah ile şair Mirza 
Galib de tartışmalara katıldılar. ihtilaf 
uzayıp kötü bir mecraya girince Fazl-ı 

Hak resmi nüfuzunu kullanarak aşırı bir 
Şii olan Delhi muhafızı Mirza Han'ı İsmail 
Şehid ' e karşı tedbir almaya ikna etti. Bu
nun üzerine İsmail Şehid, Delhi Cuma 
Camii'nde yirmi beş yıldan beri sürdür
düğü vaaz faaliyetinden menedildL 

1857 yılında ingilizler'e karşı başlatı
lan ayaklanmada öncülük yapan Fazl-ı 

Hak ihanetle suçlanarak ömür boyu sür
gün cezasına mahkum edildi. Sürgünde 
bulunduğu Andaman adalarında (Kala Pa
nT) öldü ve oraya defnedildi. Fazl-ı Hakk'ın 
Çişti nisbesi Serkis ve Brockelmann ta
rafından yanlış olarak Habeşf şeklinde 
verilmiştir . 

Eserleri. 1. el-Hediyyetü's-sa'idiyye 
fi'l- }ıikmeti't- tabi'iyye. Oğlu Abdülhak 
tarafından tamamlanan ( Kan pOr ı 283. 
1288. ı 292; Kah i re 1322) ve RampOr Va
lisi Muhammed Said Han'a ithaf edilen 
eserde Aristo felsefesi işlenmiştir (eserin 
bir özeti için bk. Zubaid Ahmad. s. 140-

FAZL ·ı HAK HA YRABADl 

148) 2. er-Raviü'l-mevcud ii tahkiki 
hakikati'J. vücud (Brockelmann, ll, 855). 
3. Hdşiye 'alô Şer}ıi Süllemi'l- 'ulı1m. 
Kadf Mübarek Gapamavi'nin eserine yap
tığı haşiyedir IDelhi 1899) 4. er-Risa
letü 'l-gadri yye (eş·Şeuretü'l·Hindiyye). 
Müellifin Andaman adalarında çektiği sı 

kıntıları dile getirdiği hatıratıdır. Eser 
Abdüşsehid Han Şirvanf tarafından Ur
duca tercümesi ve bazı notlar ilavesiyle 
Bagi Hindustan adıyla neşredilmiştir 

(Bijnor 1947) Müellifin diğer belli başlı 

eserleri de şunlardır: Haşiye 'ala Tel
l].isi'ş-Şiia', el-Cinsü'l-göli ii şerhi'l 
Cevheri'l - 'Qlı~ Ijaşiye 'ale 'l- Ufu}f.i'l
mübin, Risale ii't- teşkik ve ii'l- ma
hiyyat, Risale ii tah~i~i'l- 'ilm ve'l
ma'Wm, Risale ii tahkiki'l-ecsam, Ri
sale ii ~ötıguriyas, el-Kafi li-}ıalli fsa
guci, RisQJe ii tahkiki'l-külli et-tabi'i 
(eserlerin listesi için bk. Abdülhay el-Ha
seni, VII, 376; Ra h man Ali . s. 383) Fazl-ı 
Hakk'ın bu eserlerden başka çoğu Hz. 
Peygamber'le ilgili olmak üzere bazı ka
sideleri de vardır. 
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