FEDAiHU'I- BATINİYYE
olduğu şeklindeki Batıni iddiaları ele alı
narak bunlar kesin delillerle iptal edilir.
Kitabın yedinci babı imarnet konusuna
ayrılmıştır. Burada imametin nasla sabit
olduğu, imamların küçük büyük her türlü günahtan korundukları ve her şeyin
bilgisine sahip bulundukları şeklindeki
iddialar çürütülür. Sekizinci bab İslam
dininin Batınfler hakkındaki hükmüne
dairdir. Müellif, Batıni düşüncelerin bir
kısmının sapıklık ve bid'at çerçevesine
girdiğini , bir kısmının ise tekfiri gerektirdiğini , küfrüne hükmedilenlerin mürted statüsünde bulunduğunu belirtir.
Gazzali kitabının dokuzuncu babında, yaşadığı çağda herkesin itaat edeceği meş
rü imarnın ei-Müstazhir - Billah olduğu
nu ispata çalış ı r ve meşrü bir devlet baş
kanında bulunması gereken nitelikleri
açıklar. Onuncu babda ise devlet başka
nının , görevini meşruiyet içinde yürütebilmesi için yerine getirmesi gerekli olan
ilmf ve arnelf vazifelerini konu edinir.
Aralarında

mevcut muhteva benzerli-

ği sebebiyle Feğ.ô. 'iJ:ıu '1- Bô.pniyye 'nin

önemli kaynaklarından birinin Abdülkiihir el-Bağdadf'ye ait e1 -FarJs. beyne'1fıraJs. olduğunu söylemek mümkündür.
Batını alim ve daUerinden Ali b. Muhammed b. Velfd (ö. 612/ 1215) Gazzalf'nin
bu kitabına hacimli bir reddiye yazmış
ve mukaddimeden kitabın sonuna kadar bütün görüşlerini tek tek cevaplandırmaya çalışmıştır. Ancak Mustafa Giilib tarafından iki cilt halinde yayımlanan
eserden (Beyrut 1403/ 1982) anlaşıld ığı
üzere Batını müellifi, hakaret dolu bir
üslüpla kaleme aldığı kitabında ilmf ve
tarafsız bir yöntem kullanmamış, büyük
müslüman çoğunluğunun, hatta yer yer
mütedil Şfa'nın bile kabul ederneyeceği görüşlerle Gazzalf'yi eleştirrnek istemiştir. Buna karşılık Muhyiddin İbnü'l
Arabf ile Şemseddin es-Sehavf eserlerinde tasvipkar ifadelerle Gazzalf'nin kitabına atıfta bulunmuşlardır

British Museum nüshasına dayandırmış
Eserin iki nüshaya dayanan tam neş
ri ise on altı sayfalık bir değerlendirme
ve 22S sayfalık metin halinde Abdurrahman Bedevi tarafından yapılmıştır
(Kahire 1383/ 1964). Ali b. Muhammed b.
Velid'in reddiyesi yayımlandıktan sonra
Bedevi neşrinin Feğ.ô.'iJ:ıu'1-Bô.pniyye'
nin tamamını ihtiva ettiği ve eserin Gazzalf'ye ait olduğu konusundaki bilgiler
kesinlik kazanmıştır.
Feğ.ô. 'iJ:ıu '1-Bô.pniyye 'nin, bilginin kaynağını

masum imarnın oluşturduğu ve
elde edilmesinin de onun öğretmesine
bağlı bulunduğu yolundaki Batını iddialarını çürüten altıncı babını Gazzalf Kitô.bü ~avô.şımi'1- Bô.pniyye ismiyle yeniden kaleme almıştır. Bu risale Ahmet
Ateş tarafından Türkçe'ye çevriler~k yayımlanmıştır (AÜİFD, lll/ 1-2 119541. s. 2344). Feğ.ô.'iJ:ıu'1-Bô.pniyye 'nin bazı bölümleri Goldziher neşri esas alınarak Miguel Asin Palacios tarafından İspanyol
ca'ya tercüme edilmiştir (Algazel, El Jus·
to en La Creencia, Compendio de teologia
dogmatica, Madrid 1926). Avni İlhan, Ab-

durrahman Bedevi neşrini esas alıp eserin tamamını Bô.tıniliğin İçyüzü adıyla
Türkçe'ye çevirmiştir (Ankara 1993).
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Goldziher tarafından gerçekleştiril
miştir (Leiden 1916). Goldziher bu çalış
masını, o sırada tek nüsha olarak bilinen ve asıl metnin üçte biri kadar olan
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yazma nüshasından biri British Museum'. da (Or., nr. 7782), diğeri Fas Karaviyyin
Camii Kütüphanesi'ndedir (H . L., nr. 4428).
Eserin ilk neşri, otuz beş sayfalık Almanca bir mukaddime, yetmiş yedi sayfalık
bir muhteva tahlili ve seksen bir sayfa
tutan metinle birlikte Streitschrift des
Gazali gegen die Batınıjja-Sekte adıy

FEDALE b. UBEYD

tır.

İbnü'r- Havendi'nin

(ö. 298/910) Mu'tezile mezhebini

tenkit etmek için kaleme aldığı
ve Ebü'I-Hüseyin ei-Hayyat'ın
el-İntişar ve'r-red adlı kitabıyla
cevaplandırdığı eser
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Ebu Muhammed Feda1e b. Ubeyd
b. Nafiz (Nakıd ) e1-Ensarı
(ö. 53 / 673)
L

Sahabi.

_j

Medineli olup Evs kabilesinin Benf Amr
b. Avf koluna mensuptur. Medine'de İs
lamiyet'i ilk kabul edenlerden ve ehl- i
Suffe'den (Ebü Nuaym, Il, 17) biridir. Şair
olduğu söylenen (Kelbi, I, 372) babası
hakkında bilgi bulunmamakta, annesi
Ukbe (Akabe) bint Muhammed el-Ensariyye'nin sahabi olduğu anlaşılmaktadır.
Fedale, Uhud ve Hendek gazveleri baş
ta olmak üzere Resülullah ' ın bütün gazvelerinde ve Bey'atürrıdvan ' da bulundu.
Bey' atürrıdvan'a katılan sahabilerin en
küçüğünün Fedale olduğu iddiasını. onun
Uhud Gazvesi'nde bulunduğuna dair rivayetle ve bilhassa Muaviye devrinde Yemen valiliği yapan oğlu Ma'n'ın sahabl olduğu (İbn Hacer. VI. 192) haberiyle
bağdaştırmak mümkün değildir. Ancak
Bey'atürrıdvan'da bulunanlar arasında en
son onun vefat ettiği belirtilmektedir.
Fedale'nin Suriye fetihlerine katıldık
tan sonra Dımaşk ' a yerleştiği anlaşıl
maktadır. Dımaşk Kadısı Ebü'd-Derda
hastalandığı zaman Muaviye onu ziyaret ederek kendisinden sonra yerine kimi uygun gördüğünü sorduğunda Ebü'd Derda Fedale b. Ubeyd'i tavsiye etti; 32
(652) yılında ölünce de Muaviye Fedale'ye
Dımaşk kadılığını teklif etti. Fedale bu
vazifeden affını istediyse de Muaviye'nin
ısrarı üzerine göreve başladı. Kendisine
çok güvenen Muaviye devlet merkezinden ayrıldığı zamanlarda onu yerine vekil
bıraktı. Fedate'nin Hz. Osman taraftarı olduğu, Medineli birkaç sahabi gibi onun
da Hz. Ali'ye biat etmediği belirtilmektedir (Taberi, N . 429-430) Fedale'nin Mısır
seferine kumandan olarak katılıp fetihten sonra orada kadılık yaptığı ve deniz
işlerine baktığı ; yine Muaviye devrinde
Bizans'a yapılan deniz seferlerinden birine kumanda ettiği (Nevevi, 1/ I , s. 50), Taberf'nin kaydettiği bir rivayete göre Akdeniz'in Tunus kıyılarındaki Cerbe adasını
49 (669) yılında ilk defa onun fethettiği
ve bir kışı burada geçirdiği (Tarti]., V, 232),
Muaviye ile birlikte Kıbrıs seferine katıl
dığı (Belazüri, s. 220) bilinmektedir. Tabifnden Sümame b. Şüfey, Rodos adasın
da vefat eden bir arkadaşlarının cenazesinde Fedate ile birlikte bulunduklarını
söylemektedir (Müslim. "Cena'iz", 9).

FEDDAN
S3 (673) yılında Dımaşk'ta vefat eden
Fedale b. Ubeyd Babüssagir Kabristanı'na defnedildi. S9 (679), 67 (686-87)
ve 69 (688-89) yıllarında öldüğüne dair
rivayetler doğru değildir.
Vefatında Fedale'nin cenazesini bizzat taşıyan Muaviye'nin o sırada yanın
da bulunan oğlu Abdullah'a (veya Yezid'e)
böyle değerli bir zatın bir daha omuzlarda taşınamayacağını söylediği rivayet
edilir. Fedale, Cenab-ı Hakk'ın ancak takva sahiplerinin sadakasını kabul edeceğini (bk. el-Maide 5/ 27) belirterekyaptığı
hayırlardan sadece bir zerrenin kabul
edilmesinin bile yeterli olacağını söylerdi. Aynı zamanda kurradan sayılan ve
ResOl-i Ekrem'den başka Hz. Ömer ve
Ebü'd-Derda gibi bazı sahabilerden de
hadis öğrenen Fedale'nin elli rivayeti bulunmaktadır. ikisi Şa.f:ıı."Jı-i Müslim'de
olmak üzere bu rivayetler dört sünen
ile Buharl'nin el-Edebü'l-müfred'inde
yer almıştır. Kendisinden azatlı kölesi
Meysere, Abdullah b. Muhayrrz, Muhammed b. Ka'b el-Kurazr ve Uley b. Rebah
gibi kişiler hadis rivayet etmişlerdir.
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Muhammed b. Muhammed
b. Şafi' el·Fedall
(ö. 1236/ 1820-21)
Mısırlı

L

alim.

_]

Mısır'ın Delta bölgesinde bulunan Fedale'de doğdu. Hayatı ve ilmi faaliyetleri hakkında fazla bilgi yoktur. Sadece
son devir Eş'arr kelamcılarından ibra-

him b. Muhammed el-Bacürfnin hocası
ve kelam ilmine dair iki eser yazdığı bilinmektedir. Şöhretini daha çok
Ezher şeyhliği yapmış bulunan Bacüri'nin hocası olmasına borçludur. SenüsT'den sonra Burhaneddin el-Lekiinr. Bacürr vb. Mısırlı ve Kuzey Afrikalı alimler
gibi o da Eş'ariyye'nin son dönem temsilcilerinden sayılır. Kelam ilmine önemli
bir katkıda bulunmamış, sadece geçmiş
alimierin görüşlerini tekrarlayarak teyit
olduğu

etmiştir.
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Eserleri. t. Kifayetü ·ı- 'avam tima yeFEDD.AN
cibü 'aleyhim min 'ilmi'l-kelam. Mu( .;,IJ.! )
hammed b. Yüsuf es-Senüsi'nin akaide
dair Ümmü'J-berahin adlı eserine yapıl
Mısır ve Suriye' de kullanılan
mış bir şerhtir. Klasik kelam kitapları
eski bir alan ölçüsü birimi.
_]
L
tarzında kaleme alınan eserin Gazza!I'· Feddan kelimesinin Aramice, Arapça
nin İlcamü'l- 'avam'ına reddiye olarak
yazıldığı kabul edilir. Her ne kadar kiveya Nabatrce olduğuna dair değişik götapta bu hususu belirten bir ifade yokrüşler bulunmakla birlikte Ararnice olsa da üzerinde durulan itikadr konulara
ması ihtimali daha doğru görünmektedir. Zira bu ölçü birimi daha çok Aramriman etmenin bir ayırım yapmaksızın bütün müslümanlara farz olduğunu belirler'in yerleşim bölgelerinden olan Mısır.
Nübe, Suriye ve Mezopotamya'da kullaten açıklamalar yanında eserin taşıdığı
isim de bu intibaı uyandırmaktadır. Munılmış olduğu gibi Arapça sözlüklerde
kelimenin kökü "fdd" ve "fdn" gibi farkkaddimede akli hükümler (vacip, caiz ve
lı şekillerde verilmektedir. "Öküz" veya
müstahil) incelendikten sonra Allah ile
"bir çift öküz" anlamına gelen feddan
peygamberler hakkında inanılması farz
kelimesi, tek veya çift öküzle sürülebiolan hususlar elli madde halinde sırala
lecek arazi miktarına da isim olmuştur.
nır. Allah'a nisbet edilmesi vacip olan sı
Bir çift öküzün gece gündüz durmaksı
fatlar "selbi" , "meani" ve "manevi" şek
zın sürebildiği alana feddan-ı Rümanr
linde kısırnlara ayrılarak yirmi madde(Rumi), gün boyunca sürebildiği alana
de, yetkinlik sıfatlarının zıddı olup O'na
feddan-ı islami (Arabi). sabahtan öğle
atfedilmesi imkansız bulunan sıfatlar
ye kadar sürebildiği arazi parçasına da
da yine yirmi maddede ele alınır. Allah
feddan-ı hurras (arz) denir.
için caiz olan sıfat ise mümkini yaratıp
· Mısır ve Nübe'nin mahalli ölçülerinden
yaratmamak şeklinde ifade edilir. Peyolan feddan, islam fetihlerinden sonra
gamberler hakkında vacip ve müstahTI
da tarım alanlarının ölçümünde ve haolan nitelikler de on madde halinde saracın tesbitinde esas alınmıştır. Ancak
yılarak elli sayısı tamamlanır. Eser iman
diğer ölçüler gibi bu ölçü biriminin dekonusunu işleyen bir hatime ile sona
ğeri de zamana ve mekana göre deği
erer. Feda!I'nin öğrencisi ibrahim el-Başiklik göstermiştir. Makrrzr, 1 feddanın
cürr esere TaMil~u'l-mal!-am 'aıa Ki400 Hakimi (Fatımi Halifesi Hakim-Biemtayeü'l- 'avam adıyla bir haşiye yazmış
rillah 'a nisbetle) kasabakareye, 1 Hakimi
tır. Çeşitli nüshaları bulunan Kitayetü'lkasabanın ise 6 -} zirau' l-kumaş veya S
'avam (mesela bk. Süleymaniye Ktp., Hazirau' n-neccara eşit olduğunu kaydetcı Mahmud Efendi, nr. 936/ 2) haşiyesiy
mektedir. Kalkaşendi'nin tesbitine göre
le birlikte defalarca basılmıştır (Bulal
1 feddan = 400 kasaba 2 = 24 kırat ; 1
1285 ; Kahire 1298). Duncan Black Mackasaba = 6 ez-zirau ' l-Haşimiyyetü['l 
donald Kifayetü'l- 'avam'ı ingilizce'ye
kGbra] = s zirau'n-neccar = 8 zirau'lçevirerek Development ot Muslim Theyed'dir. W. Hinz, Mahmud Bey ve Reyology adlı kitabı içinde yayımiarnıştır (s.
yis'in hesaplamalarına göre 1 Hakimi
315 -351 ı. 2. Risôle 'ala ıa ilahe iliallah
kasaba sırasıyla 399 cm., 388,4 cm. ve
(Risale {f kelimeti't-teuhfd) . Bacüri bu ese385 cm.dir. Bu bulgulardan hareketle 1
re de bir haşiye yazmış ve her ikisi birlikte yayımlanmıştır (Kah i re 1291 , 130 ı ; feddan 6368,04 m 2 , 6034,1824 m 2 ve
S929 m 2 eder. Dayandığı veriler bakımınBombay 1296).
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