
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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FEDD.AN 
( .;,IJ.! ) 

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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FEDDAN . 

dan bunların içinde en doğru olanı Rey
yis'in tesbit ettiği 5929 rakamı gibi gö
rünmektedir. 

Mısır' da Fransız istilası döneminde 
(1799- 1802) ziraı vergilerde denge sağ
lanması maksadıyla toprakların verimli
liğiyle ters orantılı olarak üç ayrı fed
dan değeri belirlendi: Nil nehrlne yakın 
bölgelerde 1336 arpent (4579 m 2), Nil'
den uzak topraklarda 2375 arpent (8!40 

m 2) ve Dimyat civarında 2012 arpent 
(6896 m 2). Bunlardan başka Yukarı Mı
sır'da 1670 arpent (5724 m2 ) ve KıptTier 
arasında 1 S30 arpent ( 5 2 5 3 m 2 ) değe

rinde feddanlar kullanılırdı. 

1813 yılında Kavalalı Mehmed Ali Pa
şa tarafından yapılan bir düzenleme ile 
feddanın değeri 333 + kasabakareye 
indirilmiştir. Yine Mehmed Ali Paşa dö
neminde, bölgelere göre 3-4 m. arasın
da değişen değerlere sahip çeşitli kasa
baların ortalaması alınarak 1 kasaba ~ 
364 cm. olarak belirlenmiştir. Buna gö
re 1 feddan ~ 4416,5332 m 2 'dir. 1861'
de Said Paşa tarafından kasabanın de
ğeri yeniden azaltılarak 3SS cm. kabul 
edilince yeni feddan 4200,8329 m 2 ol
muştur. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Teh?ibü'l · luga, XN, 141-142; İbnü'l-Esir, 
en·Nihtiye, "fdd" md.; Listinü'l· 'Arab, "fdd" 
md.; Tticü'l-caras, "fdd" md.; Lane, Lexicon, 
"fdn" md.; Ahmed Vefik Paşa, Lehce-i Osm/1-
nf, İstanbul 1293, ll, 828; Kalkaşendi, Subhu'l· 
acş/1, lll, 442; lV, 198,216,240, 241;.Makrizi, 
el-ljıta~ I, 103; Hafaci. Şifa'ü'l-calil {i ma {i 
kelami ' l· cArab mine'd-daiJtl, İstanbul 1282, s. 
167; Barkan, Kanun/ar, s. 220, 221; Walter 
Hinz. el-Mekayil ue' l -euzanü'l-islamiyye (tre. 
Kamil e l-Aseli), Arnman 1970, s. 97-98; M. Ziya
eddin er-Reyyis. el-ljarac, Kahire 1977, s. 294-
298; Mahmoud Bey, "Le systeme metrique ac
tuel d'Egypte", JA, I ( 1873), s. 87; M. H. Sauvai
re. "Materiaux pour servir a l'histoire de la 
numismatique et de la metrologie musulma
ne•, a.e., VIII (1886). s. 516-520; Pakalın, I, 595-
596; Cl. Huart. "Feddan", İA, N, 536-537; "Fed-
dan", TA, XVI, 193; "Feddan", ABr., VIII, 479-
480. 

L 

Iii CENGİZ KALLEK 

FEDEK 
( .!l.a ) 

Hayher'in fethinden sonra 
banş yoluyla alınan 

ve yarısı Hz. Peygamber' e 
tahsis edilen köy. 

_j 

Fedek (bugünkü Hait) Medine ile Hay
ber arasında, Medine 'ye yaklaşık 1 SO 
km. mesafede yahudilerin yaşadığı bir 
yerdi. Sa'doğulları'nın (Beni Sa'd b. Bekir) 
Hayber yahudilerine yardım etmek üze-
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re Fedek'te toplandıklarını ve buna kar
şılık Hayber'in hurma gelirlerinden pay 
istediklerini haber alan Resül-i Ekrem; 
Hayber'in fethinden önce 6. Yılın Şaban 
ayında (Aralık 627) Hz. Ali kumandasın
daki 100 kişilik bir askeri birliği Sa'do
ğulları üzerine Fedek'e göndermişti. Ger
çekten Hayber yahudileri Teyma, Fedek, 
Vadilkura yahudilerini de yanlarına ala
rak müslümanlara karşı savaş hazırlığı
na başlamışlardı. Fedek civarına ulaşan 
askeri birlik Sa 'doğulları casuslarından 

birini sıkıştırarak karargahlarını öğren
di. Hz. Ali yahudilerin karargahına var
dığında onların kaçtığını gördü, koyun 
sürülerine ve devetere ganimet olarak 
el koyup orada üç gün kaldıktan sonra 
Medine'ye döndü. 

Hz. Peygamber, Hayber'in fethinden 
sonra ensardan Muhayyesa b. Mes'üd'u 
Fedek halkını islam'a davet için gönder
di. Fedek halkı topraklarının yarısı kar
şılığında Resülullah ile anlaşmak istedi
ler. Resül -i Ekrem, müslümanların iste
dikleri zaman yahudileri çıkarmaları şar
tıyla bunu kabul etti. Böylece Fedek sa
vaş yapılmadan ele geçirildiği için arazi
sinin yarısı Hz. Peygamber'e tahsis edil
di. Resülullah buradan elde edilen geliri 
amme işlerine, yolcu ve misafirlere, ay
rıca ailesine sarfederdi. 

Resül-i Ekrem'in vefatından sonra ge
rek hanımlarının gerekse kızı Fatıma'

nın Halife Ebu Bekir'den bazı istekleri 
oldu. Nakledildiğine göre Hz. Peygam
ber'in vefatı üzerine hanımları Resul-i 
Ekrem'in Hayber ve Fedek'teki hissele
rinden miraslarını almak için Hz. Osman'ı 
Hz. Ebü Bekir' e gönderdilerse de Hz. Aişe 
onlara Resülullah'ın, "Biz peygamberler 
miras bırakmayız, bizim bıraktıklarımiz 
sadakadır· (Buhari, "Megazi ", 14, 38; "Fe
ra 'iz", 3; "ttişam", 5) dediğini söyledi. Bu
nun üzerine isteklerinden vazgeçtiler. 

Hz. Ebü Bekir'in Fatıma'ya haksızlık 
ettiği iddiasıyla kaydedilen bir başka ri
vayet daha vardır. Bu rivayette, Hz. Fa
tıma'nın Fedek hurmalığını Resülullah'ın 
kendisine hibe ettiğini söylemesi üzeri
ne Hz. Ebü Bekir 'in Fatıma'dan şahit is
tediği, onun da Hz. Ali ile ümmü Eymen'i 
şahit gösterdiği, halifenin Hz. Ali'nin şa
hadetini davacının kocası olması sebe
biyle geçerli saymadığı, sadece Ümmü 
Eymen'in şahadetini de yeterli görme
diği belirtilmektedir. Bu rivayet doğru 
kabul edilse bile Hz. Ebu Bekir'in verdi
ği hükümlerde dinf esaslara ne kadar 
titizlikle riayet ettiğini gösterir. Esasen 
Hz. Fatıma'yı Resülullah'ın vefatından 

sonra miras derdine düşmüş bir varis 
gibi gösteren bu rivayet, onun Hz. Ebü 
Bekir'in hilafetine olan itirazının da bir 
mesnedi yapılmak istenmektedir. Baba
sından kalan mirası alamayan Fatıma'
nın ashabı toplayarak onların huzurun
da uzun bir konuşma yaptığı, Kur'an-ı 
Kerim'deki miras ayetlerini okuyup ha
lifeyi onlara şikayet ettiği, kendisine yar
dımcı olmadıkları için de sitemde bulun
duğu. bunun üzerine Ebü Bekir'in Resü
lullah'a olan bağlılığını dile getirerek 
peygamberlerin miras bırakmayacakla
rına dair hadisi ondan bizzat duyduğu

nu belirttiği . buna karşılık Fatıma'nın 

peygamberlerin miras bıraktığına dair 
ayetler (en-Nemi 27 / 16; Fatır 35/32) oku
yarak ona itiraz ettiği yolunda Şfa kay
naklarında yer alan rivayetin de (Acya

nü 'ş-Şfca, 1, 315-318) aynı maksatla uy
duruldt.iğu bell idir. Ayrıca Hz. Ali'nin ha
life olduktan sonra Fedek'in statüsünü 
ilk üç halife dönemindeki şekliyle devam 
ettirmesi Hz. Ebü Bekir'in isabetli hü
küm verdiğini göstermeye yeterlidir. Hz. 
Fatıma'ya nisbet edilen bu konuşmanın 
şerhine dair Şif alimleri tarafından pek 
çok eser kaleme alınmıştır (Abdülcebbar 
er-Rifai, IV/ 14, s. 64, 67, 68, 70, 77, 78). 

Ayetullah Muhammed Tahir Al-i Şüb
beyr ei-Hakanf'nin ŞerJıu ljutbeti's - Sıd

dika Fatımate'z-Zehrii' adlı kitabı (Kum 
1412 / 137 1 hş . ) bunlardan biridir. Kitti
bü Fedek adını taşıyan birçok eser de 
bu arada zikredilebilir (a.g.e., IV 1 14, s. 
91-92, 95-96, ı 02). 

Hz. Ömer, anlaşmalara bağlı kalma
yıp müslümanlar aleyhinde faaliyette 
bulundukları için yahudileri Fedek'ten 
çıkarmaya karar verince Ebü'l-Heysem 
Malik b. Teyyihan, Sehl b. Ebu Hasme 
ve Zeyd b. Sabit'i oraya gönderdi. Bun
lar Fedek topraklarının yarısının değeri
ni tesbit ettiler. SO.OOO dirhernin üze
rinde olduğu sanılan bu miktarı Hz. ömer 
ödedi ve yahudileri yine islam sınırları 
içinde bulunan Suriye tarafına gönder
di. Böylece Fedek gelirinin yarısı beytül
male geçti. diğer yarısının harcanması

na da Hz. Peygamber devrinde olduğu 
gibi devam edildi. 

Halife ömer Fedek'i Hz. Fatıma'nın mi
rasçılarına vermek istediyse de Hz. Ali 
ile Abbas arasında anlaşmazlık çıktığı 

için arazi yine beytülmale kaldı. Muavi
ye Fedek'i Mervan b. Hakem'e ikta etti. 
Mervan da burayı iki oğlu Abdülmelik ile 
Abdülaziz'e bağışladı . Daha sonra Ömer 
b. Abdülaziz'e ve Abdülmelik b. Mervan'ın 
iki oğlu Velfd ile Süleyman'a intikal etti. 


