
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. 
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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. 



Velid ile Süleyman halife olduklarında 
kendi hisselerini ömer b. Abdülaziz'e ba
ğışladılar. ömer b. Abdülaziz halife olun
ca Fedek'i Hz. Fatıma'nın torunlarına ver
di, ancak halefi ll. Vezid burayı geri al
dı. İlk Abbasi halifesi Seffah Fedek'i es
ki sahiplerine iade etti. Fakat bu durum 
uzun sürmedi ve Ebü Ca'fer ei-Mansür, 
Muhammed en-Nefsüzzekiyye ile imam 
İbrahim'in isyanlarından sonra Fedek'i 
geri aldı. Halife Mehdi Fedek'i tekrar Ali 
eviadına verdiyse de Halife Hadi- İle lhak 
Ali eviadının Fah'taki isyanından sonra 
araziyi aldı. Nihayet Me'mün burayı yi
ne Hz. Fatıma'nın torunlarına verdi. An
cak daha sonra Mütevekkii-Aiellah bu 
~raziyi tekrar geri almış ve hasılatını sa
daka olarak dağıtmıştır. Mes'üdi (Mürü· 
cü'?·?eheb, N , 135) ve İbnü'I-Esir (el-Ka· 
mil, VII, 116), Fedek'in Halife Müntasır
Billah devrinde yeniden Ali eviadına ve
rildiğini kaydederler. Büyük bir ihtimal
le Abbasiler'in zayıftadığı dönemde Ali 
eviadının elinden çıkmış olan Fedek bu
gün belde halkının özel mülkiyetinde bu
lunmaktadır (BeladT, VII. 28). 
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FEDERAL ALMANYA 

(bk. ALMANYA). 

FEHIM, Süleyman 

(bk. SÜLEYMAN FEHIM). 

FEHİM -i KADIM 
( ~..; ~ ) 

{ö. 1057 /1647) 

Divan şairi . 

.J 

.J 

.J 

Asıl adı Mustafa, mahlası Fehim'dir. 
Ailesi hakkında fazla bilgi bulunmayan 
Fehim'in babasının muhtemelen Halep 
asıllı olduğu, İstanbul'da Tahtakale'de 
veya Parmakkapı'da unculuk yahut ku
rabiyecilik yaptığı bilinmektedir. Fehim'e 
bu sebeple "Uncuzade" denildiği gibi 
XIX. yüzyılda hoca olarak büyük şöhrete 
sahip bulunan ve Fehim'e hayranlığı do
layısıyla aynı mahlası kullanan Süleyman 
Fehim Efendi ile karıştırıtmaması için 
"Kadim" sıfatıyla anılmaktadır. 

Doğum tarihi kaynaklarda 1 037 ( 1627) 
olarak gösterilmektedir. Fehim'in yakın 
dostu olan Evliya Çelebi onun on yedi 
on sekiz yaşlarında divan tertip ettiğin

den bahseder. Ancak çeşitli kaynaklar 
ve edebiyat tarihleri Fehim'in bir "hari
ka çocuk" olduğu fikrini benimsemiş gi
bi görünseler de onun 1640'ta ölen IV. 
Murad için söylediği ünlü kasidenin on 
iki on üç yaşlarındaki bir çocuk tarafın

dan söylemmiş olması pek mümkün gö
rünmemektedir. Ayrıca Şehrengfz'ini 

1041'de (1631) yazdığı göz önünde tu
tullırsa doğum tarihini daha önceki yıl
lara götürmek icap eder. 

Tahsili ve yetişmesi hakkında da faz
la bilgi bulunmayan Fehim'in Arapça'yı 
muhtemelen ailesinden ana dili olarak 
öğrendiği, düşürdüğü Farsça bir tarihe 
göre pek genç sayılabilecek bir yaşta Ör
fi-i Sirazi divanını istinsah etmesinden 
(Fehim-i Kadim, s. 718-719) ve kendi şiir
lerinden Farsça'yı da iyi bildiği anlaşıl

maktadır. 

Fehim'in kısa hayatı talihsizlikler için
de geçmiş görünmektedir. Onun bir sü
re katiplik yaptığı, daha sonra Kudüs, 
Mekke, Medine, Edirne ve son olarak 
da Mısır'da bulunduğu bilinmektedir. 
Mısır'a gitmeden önce yazdığı bazı şiir
lerinde talihsizliğinden, Anadolu'da mev
ki sahiplerinin değer bilmezliklerinden, 
bu ülkenin kötülüğünden, buradan kur-

FEHTM- i KADIM 

tutma arzusundan ve şairterin reziliik ie
rinden şikayet eden Fehim, Bosnalı Me
zaki Süleyman Efendi'nin teşvikiyle, bü
yük bir ihtimalle 1644 yılında Mısır'a va
li tayin edilen Eyüp Paşa'nın maiyetine 
katılır. Bir kısım şiirlerinden Mısır'da bir 
süre rahata kavuştuğu anlaşılan Fehim · 
zamanla buradan da sıkılır ve İstanbul'a 
duyduğu hasreti dile getirmeye başlar. 
Bu hasret ve gurbetten dolayı içkiye 
müptela olur. Çevresindekiler bu duru
muna fazla tahammül edemeyip yine 
Mezaki'nin araya girmesiyle onu valinin 
gözünden düşürürler. Bağışlanması için 
Eyüp Paşa'ya yazdığı tahmin edilen bir 
kasidesinde etrafındakilerin dedikodu
ları yüzünden gurbetten sıkıldığını be
lirten Fehim, nihayet Mısır Kalesi dizda
rı Mehmed Ağa'nın sağladığı imkanlarla. 
Mısır hazinesini İstanbul'a götüren bir 
kafileye katılır. Kendi ifadesiyle " Mısır 

zindanı"ndan kurtulup "vatan-ı asli" de
diği istanbul'a hareket eder. Ancak bu 
arzusuna kavuşamadan sıtma veya muh
temelen veba sebebiyle, Müstakimzade'
nin verdiği "vefat-ı şair" terkibinin gös
terdiği 1 057 ( 1647) yılında Konya 'nın Il
gın kazasında vefat eder. Evliya Çelebi 
mezarının şehirdeki caminin mihrabı 

önünde bulunduğunu kaydetmektedir. 

En güzel şiirlerinden biri kabul edilen 
"rüz u şeb" redifli kasidesini na't olarak 
kaleme alan, en hacimli şiirini on iki 
imam için yazan, ilhamında Mevlevilik'le 
ilgili unsurların geniş yer tuttuğu Fehim 
kelimenin tam a·nlamıyla bir bohem ya
şayışına sahip, hoşsohbet, tok sözlü, mus
tarip ruhlu bir şairdir. Bazı kaynaklar 
iki rubaisine dayanarak onun kekeme 
olduğunu da kaydederler. 

Sadece bir mecmuada tesbit edilen 
bir kayda göre Fehim başlangıçta Daki
ki mahlasıyla şiirler söylemiş ve bu mah
lasla bir divan teşkil etmiştir (Küçük, s. 
91). Ancak daha sonra bu divanı yakmış 
ve Fehim mahlasıyla yeni şiirler yazmış
tır. Bunun doğruluğu tesbit edilebilirse 
Fehim'in yaş meselesinin daha açık şe
kilde ortaya çıkacağı düşünülebilir. 

Bir divan şairi olarak Fehim'in en bü
yük özelliği kendine has bir üslüp sa
hibi olmasıdır. Divan şiirinde genellikle 
kalıplaşmış biçimde tasvir edilen çevre 
bile onun gazellerinde pitoresk tasvirler 
ve günlük vak'alarla oldukça tabii bir şe
kilde yer alır. Bunda, sebk-i Hindi'nin 
yeni anlatım şekilleri ararken halk ya
şayış ve söyleyişini şiire sokan ifade tar
zının da tesiri vardır. Pek çok şiirinde 
görülen ıstırap terennümleri, divan şiiri-
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