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654/ 1256) bulduğu edebi sanatlardan
biridir (Bedi'u'l-Kur ' an, s. 287; Ta /:ı rirü't ·
tal)bfr, s. 576) Kendisinden önce yaşayan
Ebü Hilal el-Askeri, İbn Sinan ei-Hafaci
ve Ziyaeddin İbnü'I-Esir gibi belagatçılar
kelimenin fesahati bahsinde bunun şart
larından söz etmişlerse de bu konuda
belli bir terim kullanmamışlardır. Esasen
feraid , belagattan ziyade hem sözün hem
de kelimelerin lafız ve mana güzelliği demek olan fesahatla ilgili bir terimdir.
Kur ' an-ı Kerim'de, "dağ" anlamına gelen Cibal, tavd, a'lam kelimeleri ŞU ayetlerdeki kullanılışiarı ile birer feraid örneği teşkil eder : " Jl,Jl5 (-"'._i r'"' s.r." ../'J "
(Nu h' un gemisi onları dağlar gibi dalga lar
içinde götürürken ... [Hud l l 1 42 1); " ~\.!
~~ ,__,kl\5 .§_,..! J5 .:,ISJ " (Deniz yarıldı ve
her parçası bir ulu dağ gibi oldu l eş-Şua ra
26/ 63 [); " ~~ ')'\5 _r.JI._,.; ,::..t:.;:;,;J\ .!l_rdi.JJ "
(Den izde yüce dağl ar gibi yükselen gem iler O'nundu r [er-Rahman 55 1 24[) Teş
bih unsuru olarak geçen bu üç kelimeden cibal ile tavd azarnet tasvirinde
kullanılmasına

rağmen dalgaların teş

bihinde cibalin, dalgalardan daha büyük deniz yarımı için tavdın seçilmesi ;
denizlerde süzülerek giden gemilerin
teşbihinde ise azarnet ve güzellik tasviri sözkonusu olduğundan hem yüce
dağ, hem de bir milletin bağımsızlığını
ifade etmek üzere "göklerde dalgalanan bayrak" anlamın a gelen a ' l a mın tercih edilmesi ilahi kelama has eşsiz nüanslardır. "jl> .w~\ J>o~_)L:JI :r c?j :_,..J"
(Kim ateşten çeki lip çıkarılm ı ş ve cennete
ko n u l muşsa kurtuluşa e r m i ştir [Al -i imran
3/ 185[) ayetindeki "zuhziha " kelimesi.
anlamıyla olduğu kadar söylenişiyle de
ateşe düşen bir kimseyi güçlükle kurtarma ameliyesini duyurması bakımın
dan yeri doldurulamaz bir konumdadır.
Yine ";;,;;~ .r.r <::='-.!" ( H ırçın ve azg ı n
rüzgar.. [el -Hakka 69 / 6 1) ayetinde rüzg arın sıfatı olarak kullanılan "sarsar".
r üzg a rın şid d etini l a fzıyla da hissettirmesi bakımından kelime dizisi içinde en
uygun kelimedir. Aynı şekilde "haine"
(ha inlik, hıyanet) kelimesi herkesçe bilinip
kullanılmasına rağmen ŞU ayette "a'yün "
ile oluşturduğu tamlamada canlı bir anlam kazanmıştır: " ~ l.J :_r.,>- ')'\ ;;:;~.> ~
.!J....;,ıı " (Allah gözlerin hain bakış l arını ve
gönü lleri n giz l ed i ğ i ni bi lir [Gafir 40 / 191)
Aslında soyut bir kavram olan hıyanet
bu tamlamada sanki gözlere yansımış ,
gözlerden ve bakışlardan okunan somut bir nitelik ka zanmıştır.
Aşağ ı daki ayetlerde geçen "hashasa"
(ortaya çıktı) , "füzzi 'a" (korku ve ürperti
giderildi), " er- refeşü " (cinsel i li şkiye dair

sözler söylemek [cinsel ili şki den kinaye[),
" ehüşşü biha " (onu nla ağaçların yapraklarını si lkerim) kelimeleri , hem söyleniş
güzelliği hem de cümle içerisindeki mükemmel konumları sebebiyle diğer keli meler arasında birer inci mesabesindedir : " Jj>JI ~ .:,~1" (Ş i md i gerçek ortaya ç ı ktı !Yusu f 12/ 51 ll ; ":r tl l.ı) ..;:>~.fo " (Onla rı n gönüllerinden korku giderilince ... ISebe' 34 / 231); " ~ı,.,...ı1 AL.! r>J J=..t
~L..; J) ..::.J)\" (Oruç gecesi kad ı niannı zl a
b i rl eşmeniz size helal k ı l ı nd ı [ei-Bakara 2/
1871). " .?- Js- ~~~ ~ 15_,:;1 _,.~ ...... "
(0 asarndır; ona dayan ı rı m; dava rl arı ma
onun la yaprak sil keri m JTaha 20 / 18 [) Eş
siz bir lafı z -m ana bütünlüğü sergileyen
bu kelimelerden " ehüşşü " silkelenen dal
ve yaprakların hışırtısını , "füzzi'a " da
uzaklaşan korkunun vızıltısını hissettirir
gibidir. Şu iki ayeti oluşturan kelimelerin hepsi söyleniş güzelliği ve yerlerindeki mükemmel uyumla birer feridedir:
" ~ l_,...d.> ..:.. i_,-.l,:-.1 1.Jı " (Yusuf'un kardeş l eri onu IBünyamin'i Jku rtarmaktan ümit
kesince meseleyi arala rı nda gö rüşmek üzere bir tarafa çekild iler [Yusuf I 2/801); " l.ı~
,:.oxJI (l:- ,W rt>L..: J_;" (Azap yurtlarına iniverince uya rı lan , fakat yola gelmeyenlerin sa bah baskı nı ne kötü oldu les Saffat 37 1 177 1)
Hz. Peygamber 'in, "İste~kirü ' I-Kur'a
ne fe- innehu eşeddü tefaşsıyen min şu
düri' r-ricali mine' n-ne'ami " (Kur ' a n 'ı
çok müzakere edin. Çünkü o i nsan l arın
hafızalarından, bağ ını koparıp kaçan davardan daha çabuk kurtul up kaybolur ]Buharf, "Feza'ilü'l-Kur'an ", 23 1) hadisindeki "tefassıyen " ile Hz. Aişe'nin , " İ~a ~ü
kire's-salihune fe-hayye helE!n bi- ' ömere " (Salihler zikred ilince hemen Ömer'e
ge ii Müsned, VI, 148 1) sözündeki "fe-hayye helen" kelimeleri feraidle ilgili çarpıcı
örneklerdir.
Arap şiirinde de feraidin örneklerini
bol mikt arda bulma k mümkündür. Ebu
Nüvas' ın, "Ve keenne Sü ' da iz tüveddi'una 1 Ve kad işra 'ebbe' d - de~'u en-yekifa" (Sü'da bize veda ederken sanki göz yaş
l a rı boşa l mak üzereyd i) beytindeki (Divan,
s. 360) " işraebbe " (bakmak için boyun uzattı ) hem telaffuzu hem de anlamıyla. dökülmeye hazır dolu dolu göz yaşlarını çok
güzel bir şekilde tasvir etmektedir. Ebu
Temmam'ın , "Ve kıdmen küntü ma'sule'l-emani 1 Ve ~e'dume'l-kavafi bi'ssedadf" (Eskiden benim düşleri m gerçeklik
bali na , şi i rler i m de doğru l uk katığına b a nd ı
rıl mışt ı ) beytindeki (Divan, s. 4 1) "ma 'sOI "
(bala b and ı rı l mış) ve "me'dum" (katı ğa bulanm ı ş) kelimeleri ifadeye kazandırdıkları
derinlikle mükemmel bir konuma sahip-

tir! er. Safiyyüddin el- Hilli' nin, "Ve men
lehu havere' l-ci~ ' u'l-yebisü 1 Ve men bikeffihi evrakat 'acra'ü min selemf" (Kuru
hurma k ü tü ğü nO n kend isiyle kon u ştu ğu , bud ak lı palamut dal ın ı n avucunda yaprak verdiğ i )
beytindeki (Şer/:ı u ' l -Kafiyeti' l -bedr'iyye, s.
245) "acraü " (budak! ı , kuru da l 1 so pa) kelimesi de yerine tam oturmuştur.
Feraid kelimesi ayrıca terim anlamıy
la ilgisi bulunmadan çeşitli ilimiere dair
yüzden fazla esere isim olmuştur (bk.
Keşfü 'z -zu n ü n, ll, 1242- 1243; izahu 'l-me knün, ll , 181 - 184; Aga Büzürg-i Tahrani, XVII ,
131 -1 44)
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L

alimlerinden Kadızade ·· ·
Ahmed Şems eddin'in
(ö. 988/ 1580)
iman esaslarına dair eseri.

_j

Tam adı Ferdidü '1- fevô.id ii b eyani '1akai d olup ament ü şerhi* türünde Türkçe bir akaid

kitabıdır.

özelliği konuların ayrıntılı

Eserin belirgin
biçimde ve sa-

de bir üslupla işlenmesidi r.
Eser bir mukaddime ile altı bölümden
oluşmaktadır. İnsanın yaratılışı, dinlerin
peygamberler vasıtasıyla tebliğ edilmesi , İsl a m dini ve akaidinin başlıca özellikleri hakkında bilgi ihtiva eden kısa
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FERAiDÜ'I- FEVAiD
mukaddimeden sonra birinci bölümde
Allah'a iman konusuna yer verilir. Burada imanın tarifi ve mahiyeti, Allah'ın varlığı ve birliği üzerinde durulur; ilahi isim
ve sıfatlar tek tek ele alınarak açıkla
nır. Meleklere iman konusunun işlendi
ği ikinci bölümde meleklerin özellikleri,
görevleri, faaliyetleri ve mekanları anlatılır. Bu arada Azrail tarafından ruhun
kabzedilmesi hadisesi uzun uzun tasvir
edilir. Mukaddes kitapların ve özellikle
Kur'an-ı Kerim'in konu edildiği üçüncü
bölümden sonra dördüncü bölümde peygamberler ve peygamberlere olan ihtiyaç ile vahiy ve şeriat kavramları işle
nir. Ayrıca Kur'an'da adı geçen peygamberler anlatılır ve Hz. Muhammed'in son
ve en üstün peygamber oluşu üzerinde
önemle durulur; onun mucizeleri ve kendine has vasıfları hakkında bilgi verilir.
Beşinci bölüm ölüm sonrası hayata ayrılmıştır. Kabir hayatından başlayarak
ahir zaman hadiseleri, kıyametin kopması, yeniden dirilme, haşir, sorgulama,
şefaat cennet ve cehennem gibi naslarda haber verilen ilgili bütün konular
zikredilir. Kitabın en hacimli bölümünü
bu kısım teşkil eder. Altıncı bölümde kaza ve kaderin anlamı, levh-i mahfQz, saadet- şekavet (iman-küfür) ve ecel konuları ele alınır.
Osmanlılar döneminde daha çok halka yönelik olarak kaleme alınan Ehl-i
sünnet akaidinin işlendiği bu tür eserler arasında en hacimiiierinden biri olan
Feraidü'l-fevaid'de zaman zaman Razi, Kurtubi, Kastallani gibi çeşitli alimlerden nakiller de yapılmaktadır. Zengin
muhtevası ve oldukça sade anlatımıyla
eser bugün de faydalanılabilecek niteliktedir. Feraidü ·ı- fevaid İstanbul ( 1220,
1232, 1244, 1262) ve Bulak'ta ( 1262) basılmıştır.
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Peraiz farz kökünden türemiş fariza
kelimesinin çoğuludur. Farz masdar olarak "bir şeyi belirlemek, takdir etmek,
kesinleştirmek, açıklamak" manasma gelir. İsim olarak farz ve fariza kelimeleri
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Kerim 'de, ölenin terikesinait payların oldukça ayrıntılı bir şekilde belirtilmiş olması (bk.
en-Nisa 4/ 11-12, 176), Hz. Peygamber'in
de konuyla ilgili gerek ilave açıklama
ları ve uygulama örnekleri, gerekse mirasın paylaştırılmasında bu ölçülerin iyi
bilinip öğretilmesini ve korunmasını teş
vik eden sözleri, feraiz ilminin Resül-i
Ekrem döneminden itibaren doğup gelişmesinin temel sebebini oluşturmuş
tur.
Kur'an'da yer almayan feraiz kelimesinin hadislerde sıkça kullanıldığı ve bununla temel dini görevlerin, emir ve yasakların yanı sıra (bk. Wensinck, el-Mu'cem, "fariZa" md.) mirasçıların terikedeki paylarının. hatta mirasın paylaştırıl
ması ilminin kastedildiği de görülür. Mesela malın feraiz ehli arasında Allah'ın
kitabına göre paylaştırılması gereğini
vurgulayan hadiste (Buhari, "Fera'iz", 5,
7, 9, ı o; Müslim, "Fera'iz", 2-4; Ebu Davüd, "Fera'iz", 7) veya Halife ömer'in miKur'an-ı

de

mirasçılara

yacağını

İslam miras hukukunu

inceleyen ilim

nilmiştir.

rasçıların paylarında arttırma yapılama

( _;,;\}ll )
L

"takdir ve tayin edilmiş şey, belirlenmiş
pay" anlamındadır. Farz ile eş anlamlı
olan fariza, İslam literatüründe mükelleften yapılması kesin ve bağlayıcı bir
şekilde istenen dini görevleri ifade ettiği gibi, evlenme akdi gereği kadına
ödenmesi gereken mehir ve mirasçıla
rın terikedeki payları da önceden belirlenmiş olduğu için fariza olarak anı
lır. Kur'an'da fariza kelimesinin son iki
anlamda kullanıLdığı görülür (bk. el-Sakara 2/ 236; en-Nisa 4/ ll , 24; et-Tevbe
91 60). Bununla birlikte her dini görevin
literatürde ayrı bir isimle anılması sebebiyle olmalıdır ki feraiz giderek mirasçıların terikedeki paylarını ifade eden
bir terim halini almıştır. Bu maktQ paylar (bk ASHABÜ'I-FERAIZ) İslam miras
hukukunun en önemli kısmını oluştur
duğundan miras hukukuna "paylar ilmi" anlamındaki ilmü'l-feraiz denmeye ve konu klasik fıkıh kitaplarında "kitabü'l-feraiz" başlığı altında ele alınma
ya başlanmıştır. Bu konuda uzmanlaşan alimiere de fariz, feraizi, farazi de-

ifade eden sözünde (Ebü Davüd,
"Fera'iz", 5) feraiz kelimesi "miras payları " anlamında kullanılmıştır. "Feraizi
öğrenin ve öğretin, çünkü feraiz ilmin
yarısı olup unutulacaktır. Ümmetimden
çekilip alınacak ilk ilim de odur" (ibn Mace, "Fera'iz", ı; Şevkani, VI, 61 ; Muttakı
ei -Hindi, X, 166) ; "Kur'an'ı ve feraizi öğ
renin ve insanlara da öğretin. Ben ara-

nızdan ayrılacağım gibi ilim de bir gün
ortadan kalkacaktır. Öyle bir zaman gelecek ki iki kişi bir farizada ve dini bir
meselede anlaşmazlığa düşecek de aralarında hüküm verecek birini bulamayacaktır" (Tirmizi, "Fera'iz", 2; ŞevkanL Vl,
61) mealindeki hadislerde veya bazı sahabTierin belli alanlardaki üstünlüklerini, bu arada Zeyd b. Sabit'in ashap içinde feraizi en iyi bilen kimse olduğunu
belirten hadiste (a.g.e., Vl , 61) geçen fera iz kelimeleriyle İslam alimlerinin ağır
lıklı görüşüne göre mirasın paylaşımını
konu alan ilim dalı kastedilmiştir. Bu
hadislerin bir kısmı rivayet tekniği bakımından zayıf hadis grubunda yer almakla birlikte sonraki dönemde oluşan
fıkıh literatüründe ittifakla kabul görmüş, feraiz ilim dalının önemi ve feraiz
teriminin benimsenmesi bu rivayetlere
dayandırılmıştır.

Her ne kadar İbn Haldün ile birlikte
bazı İslam alimleri. yukarıda zikredilen
hadislerde geçen feraiz kelimelerinin miras da dahil olmak üzere ibadat ve muamelat konusundaki teklifi- dini hüküm
ve görevler anlamında kullanıldığını, feraizi bilmenin ilmin yarısı olduğu ifadesinin de ancak bu takdirde doğru sayı
lacağını , İs lam miras hukuku ilim dalı
ve bunun terimlerinin daha sonra oluş
tuğunu, hadislerdeki feraiz kelimesine
bu son anlamı yüklemenin bir zorlama
olacağını ileri sürmüşlerse de (el- 'iber,
ı. 377; Abdü lhay ei-KettanL lll, 118-120),
hadislerde ve sahabe sözlerinde geçen
bütün fariza- fera iz kelimelerine "dini
farzlar ve görevler" anlamının verilmesi de mümkün görünmemektedir. Nitekim Hz. ömer, Ebü Müsa ei-Eş 'ari, Abdullah b. Mes'Qd başta olmak üzere birçok sahabiden ve tabiin alimlerinden
nakledilen ve Kur'an. Sünnet, haccın menasiki ve talakın yanı sıra feraizi de öğ
renmenin önemini vurgulayan rivayetler mevcuttur (DarimL "Fera'iz", ı; Abdülhay ei-Kettani, lll, 115-120). Öte yandan mirasçıların payları, hakları ve öncelikleri Kur'an ve Sünnet'te ayrıntılı olarak belirtildiği , İslam öncesi döneme göre bu alanda önemli değişiklikler yapıl
dığı ve mirasçıların haklarının belirlenmesi ve paylarının hesaplanması belli
seviyede ensab • ve matematik bilgisini
gerektirdiği için feraiz ilminin Hz. Peygamber döneminde zorunlu olarak doğ
duğu, feraizin terim anlamını da yine
bu dönemde kazandığı şeklindeki yaygın görüş daha isabetli görünmektedir.
Nitekim Ebu Bekir İbnü'I-Arabi de, "İ iim

