
S3 (673) yılında Dımaşk'ta vefat eden 
Fedale b. Ubeyd Babüssagir Kabrista
nı'na defnedildi. S9 (679), 67 (686-87) 
ve 69 (688-89) yıllarında öldüğüne dair 
rivayetler doğru değildir. 

Vefatında Fedale'nin cenazesini biz
zat taşıyan Muaviye'nin o sırada yanın
da bulunan oğlu Abdullah'a (veya Yezid'e) 
böyle değerli bir zatın bir daha omuz
larda taşınamayacağını söylediği rivayet 
edilir. Fedale, Cenab-ı Hakk'ın ancak tak
va sahiplerinin sadakasını kabul edece
ğini (bk. el-Maide 5/ 27) belirterekyaptığı 

hayırlardan sadece bir zerrenin kabul 
edilmesinin bile yeterli olacağını söyler
di. 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 bu
lunmaktadır. 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, Muham
med b. Ka'b el-Kurazr ve Uley b. Rebah 
gibi kişiler hadis rivayet etmişlerdir. 
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FEDAıl 
( JWI) 

Muhammed b. Muhammed 
b. Şafi' el·Fedall 

(ö. 1236/ 1820-21) 

Mısırlı alim. 
_] 

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

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

Eserleri. t. Kifayetü ·ı- 'avam tima ye
cibü 'aleyhim min 'ilmi'l-kelam. Mu
hammed b. Yüsuf es-Senüsi'nin akaide 
dair Ümmü'J-berahin adlı eserine yapıl
mış bir şerhtir. Klasik kelam kitapları 

tarzında kaleme alınan eserin Gazza!I'
nin İlcamü'l- 'avam'ına reddiye olarak 
yazıldığı kabul edilir. Her ne kadar ki
tapta bu hususu belirten bir ifade yok
sa da üzerinde durulan itikadr konulara 
iman etmenin bir ayırım yapmaksızın bü
tün müslümanlara farz olduğunu belir
ten açıklamalar yanında eserin taşıdığı 
isim de bu intibaı uyandırmaktadır. Mu
kaddimede akli hükümler (vacip, caiz ve 
müstahil) incelendikten sonra Allah ile 
peygamberler hakkında inanılması farz 
olan hususlar elli madde halinde sırala
nır. Allah'a nisbet edilmesi vacip olan sı
fatlar "selbi" , "meani" ve "manevi" şek
linde kısırnlara ayrılarak yirmi madde
de, yetkinlik sıfatlarının zıddı olup O'na 
atfedilmesi imkansız bulunan sıfatlar 

da yine yirmi maddede ele alınır. Allah 
için caiz olan sıfat ise mümkini yaratıp 
yaratmamak şeklinde ifade edilir. Pey
gamberler hakkında vacip ve müstahTI 
olan nitelikler de on madde halinde sa
yılarak elli sayısı tamamlanır. Eser iman 
konusunu işleyen bir hatime ile sona 
erer. Feda!I'nin öğrencisi ibrahim el-Ba
cürr esere TaMil~u'l-mal!-am 'aıa Ki
tayeü'l- 'avam adıyla bir haşiye yazmış
tır. Çeşitli nüshaları bulunan Kitayetü'l
'avam (mesela bk. Süleymaniye Ktp., Ha
cı Mahmud Efendi, nr. 936/ 2) haşiyesiy
le birlikte defalarca basılmıştır (Bulal 
1285 ; Kahire 1298). Duncan Black Mac
donald Kifayetü'l- 'avam'ı ingilizce'ye 
çevirerek Development ot Muslim The
ology adlı kitabı içinde yayımiarnıştır (s. 
315-351 ı. 2. Risôle 'ala ıa ilahe iliallah 
(Risale {f kelimeti't-teuhfd) . Bacüri bu ese
re de bir haşiye yazmış ve her ikisi bir
likte yayımlanmıştır (Kah i re 1291 , 130 ı ; 
Bombay 1296). 

FEDDAN 
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Mısır ve Suriye' de kullanılan 
eski bir alan ölçüsü birimi. _] 

· Feddan kelimesinin Aramice, Arapça 
veya Nabatrce olduğuna dair değişik gö
rüşler bulunmakla birlikte Ararnice ol
ması ihtimali daha doğru görünmekte
dir. Zira bu ölçü birimi daha çok Aramr
ler'in yerleşim bölgelerinden olan Mısır. 

Nübe, Suriye ve Mezopotamya'da kulla
nılmış olduğu gibi Arapça sözlüklerde 
kelimenin kökü "fdd" ve "fdn" gibi fark
lı şekillerde verilmektedir. "Öküz" veya 
"bir çift öküz" anlamına gelen feddan 
kelimesi, tek veya çift öküzle sürülebi
lecek arazi miktarına da isim olmuştur. 
Bir çift öküzün gece gündüz durmaksı
zın sürebildiği alana feddan-ı Rümanr 
(Rumi), gün boyunca sürebildiği alana 
feddan-ı islami (Arabi). sabahtan öğle
ye kadar sürebildiği arazi parçasına da 
feddan-ı hurras (arz) denir. 

· Mısır ve Nübe'nin mahalli ölçülerinden 
olan feddan, islam fetihlerinden sonra 
da tarım alanlarının ölçümünde ve ha
racın tesbitinde esas alınmıştır. Ancak 
diğer ölçüler gibi bu ölçü biriminin de
ğeri de zamana ve mekana göre deği
şiklik göstermiştir. Makrrzr, 1 feddanın 
400 Hakimi (Fatımi Halifesi Hakim-Biem
rillah 'a nisbetle) kasabakareye, 1 Hakimi 
kasabanın ise 6 -} zirau 'l-kumaş veya S 
zirau'n-neccara eşit olduğunu kaydet
mektedir. Kalkaşendi'nin tesbitine göre 
1 feddan = 400 kasaba 2 = 24 kırat ; 1 
kasaba = 6 ez-zirau' l-Haşimiyyetü['l 

kGbra] = s zirau'n-neccar = 8 zirau'l
yed'dir. W. Hinz, Mahmud Bey ve Rey
yis'in hesaplamalarına göre 1 Hakimi 
kasaba sırasıyla 399 cm., 388,4 cm. ve 
385 cm.dir. Bu bulgulardan hareketle 1 
feddan 6368,04 m 2, 6034,1824 m 2 ve 
S929 m2 eder. Dayandığı veriler bakımın-
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