
FERAiDÜ'I- FEVAiD 

mukaddimeden sonra birinci bölümde 
Allah'a iman konusuna yer verilir. Bura
da imanın tarifi ve mahiyeti, Allah'ın var
lığı 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 anla
tılır. 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 pey
gamberler ve peygamberlere olan ihti
yaç ile vahiy ve şeriat kavramları işle

nir. Ayrıca Kur'an'da adı geçen peygam
berler anlatılır ve Hz. Muhammed'in son 
ve en üstün peygamber oluşu üzerinde 
önemle durulur; onun mucizeleri ve ken
dine has vasıfları hakkında bilgi verilir. 
Beşinci bölüm ölüm sonrası hayata ay
rılmıştır. Kabir hayatından başlayarak 

ahir zaman hadiseleri, kıyametin kop
ması, yeniden dirilme, haşir, sorgulama, 
şefaat cennet ve cehennem gibi nas
larda haber verilen ilgili bütün konular 
zikredilir. Kitabın en hacimli bölümünü 
bu kısım teşkil eder. Altıncı bölümde ka
za ve kaderin anlamı, levh-i mahfQz, sa
adet- şekavet (iman-küfür) ve ecel konu
ları ele alınır. 

Osmanlılar döneminde daha çok hal
ka yönelik olarak kaleme alınan Ehl-i 
sünnet akaidinin işlendiği bu tür eser
ler arasında en hacimiiierinden biri olan 
Feraidü'l-fevaid'de zaman zaman Ra
zi, Kurtubi, Kastallani gibi çeşitli alimler
den nakiller de yapılmaktadır. Zengin 
muhtevası ve oldukça sade anlatımıyla 
eser bugün de faydalanılabilecek nitelik
tedir. Feraidü ·ı- fevaid İstanbul ( 1220, 
1232, 1244, 1262) ve Bulak'ta ( 1262) ba
sılmıştır. 
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İslam miras hukukunu 
inceleyen ilim dalı. 

_j 

Peraiz farz kökünden türemiş fariza 
kelimesinin çoğuludur. Farz masdar ola
rak "bir şeyi belirlemek, takdir etmek, 
kesinleştirmek, açıklamak" manasma ge
lir. İsim olarak farz ve fariza kelimeleri 
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"takdir ve tayin edilmiş şey, belirlenmiş 
pay" anlamındadır. Farz ile eş anlamlı 
olan fariza, İslam literatüründe mükel
leften yapılması kesin ve bağlayıcı bir 
şekilde istenen dini görevleri ifade et
tiği gibi, evlenme akdi gereği kadına 

ödenmesi gereken mehir ve mirasçıla

rın terikedeki payları da önceden be
lirlenmiş olduğu için fariza olarak anı
lır. Kur'an'da fariza kelimesinin son iki 
anlamda kullanıLdığı görülür (bk. el-Sa
kara 2/ 236; en-Nisa 4/ ll , 24; et-Tevbe 
91 60). Bununla birlikte her dini görevin 
literatürde ayrı bir isimle anılması se
bebiyle olmalıdır ki feraiz giderek mi
rasçıların terikedeki paylarını ifade eden 
bir terim halini almıştır. Bu maktQ pay
lar (bk ASHABÜ'I-FERAIZ) İslam miras 
hukukunun en önemli kısmını oluştur
duğundan miras hukukuna "paylar il
mi" anlamındaki ilmü'l-feraiz denme
ye ve konu klasik fıkıh kitaplarında "ki
tabü'l-feraiz" başlığı altında ele alınma
ya başlanmıştır. Bu konuda uzmanla
şan alimiere de fariz, feraizi, farazi de
nilmiştir. 

Kur'an-ı Kerim 'de, ölenin terikesin
de mirasçılara ait payların oldukça ay
rıntılı 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 mi
rasın paylaştırılmasında bu ölçülerin iyi 
bilinip öğretilmesini ve korunmasını teş
vik eden sözleri, feraiz ilminin Resül-i 
Ekrem döneminden itibaren doğup ge
lişmesinin temel sebebini oluşturmuş
tur. 

Kur'an'da yer almayan feraiz kelime
sinin hadislerde sıkça kullanıldığı ve bu
nunla temel dini görevlerin, emir ve ya
sakların yanı sıra (bk. Wensinck, el-Mu'
cem, "fariZa" md.) mirasçıların terikede
ki paylarının. hatta mirasın paylaştırıl

ması ilminin kastedildiği de görülür. Me
sela 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 Da
vüd, "Fera'iz", 7) veya Halife ömer'in mi
rasçıların paylarında arttırma yapılama

yacağını ifade eden sözünde (Ebü Davüd, 
"Fera'iz", 5) feraiz kelimesi "miras pay
ları " anlamında kullanılmıştır. "Feraizi 
öğrenin ve öğretin, çünkü feraiz ilmin 
yarısı olup unutulacaktır. Ümmetimden 
çekilip alınacak ilk ilim de odur" (ibn Ma
ce, "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 ge
lecek ki iki kişi bir farizada ve dini bir 
meselede anlaşmazlığa düşecek de ara
larında hüküm verecek birini bulamaya
caktır" (Tirmizi, "Fera'iz", 2; ŞevkanL Vl, 
61) mealindeki hadislerde veya bazı sa
habTierin belli alanlardaki üstünlükleri
ni, bu arada Zeyd b. Sabit'in ashap için
de feraizi en iyi bilen kimse olduğunu 
belirten hadiste (a.g.e., Vl , 61) geçen fe
ra iz kelimeleriyle İslam alimlerinin ağır
lıklı görüşüne göre mirasın paylaşımını 
konu alan ilim dalı kastedilmiştir. Bu 
hadislerin bir kısmı rivayet tekniği ba
kımından zayıf hadis grubunda yer al
makla birlikte sonraki dönemde oluşan 
fıkıh literatüründe ittifakla kabul gör
müş, 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 mi
ras da dahil olmak üzere ibadat ve mu
amelat konusundaki teklifi- dini hüküm 
ve görevler anlamında kullanıldığını, fe
raizi bilmenin ilmin yarısı olduğu ifade
sinin de ancak bu takdirde doğru sayı
lacağını , İslam 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- feraiz kelimelerine "dini 
farzlar ve görevler" anlamının verilme
si de mümkün görünmemektedir. Nite
kim Hz. ömer, Ebü Müsa ei-Eş'ari, Ab
dullah b. Mes'Qd başta olmak üzere bir
çok sahabiden ve tabiin alimlerinden 
nakledilen ve Kur'an. Sünnet, haccın me
nasiki ve talakın yanı sıra feraizi de öğ
renmenin önemini vurgulayan rivayet
ler mevcuttur (DarimL "Fera'iz", ı; Ab
dülhay ei-Kettani, lll , 115-120). Öte yan
dan mirasçıların payları, hakları ve ön
celikleri Kur'an ve Sünnet'te ayrıntılı ola
rak belirtildiği , İslam öncesi döneme gö
re bu alanda önemli değişiklikler yapıl
dığı ve mirasçıların haklarının belirlen
mesi ve paylarının hesaplanması belli 
seviyede ensab • ve matematik bilgisini 
gerektirdiği için feraiz ilminin Hz. Pey
gamber döneminde zorunlu olarak doğ
duğu, feraizin terim anlamını da yine 
bu dönemde kazandığı şeklindeki yay
gın görüş daha isabetli görünmektedir. 
Nitekim Ebu Bekir İbnü'I-Arabi de, "İ iim 



üçtür : Kur'an, Sünnet ve adil fariza " (EbO 
DavOd, "Fera'iz" ı ; ibn Mace, "Mukaddi
me"' ll, 16) mealindeki hadisten hare
ketle feraiz ilminin dini ilimierin üçte bi
rini oluşturduğunu, sahabe döneminden 
itibaren bu ilme büyük önem verildiği
ni, ilim konusunda şehir halkı ile bede
viler arasında mevcut temel farkın fe
raizi bilmekten ibaret bulunduğunu be
lirterek sonraki dönemlerde bu ilme ge
reken önemin verilmediğinden ve ticari 
akid ve işlemlerin daha çok ilgi gördü
ğünden şikayet eder (Ahkamü ' l - ~ur'an, 

1, 330-33 1 ). Ancak hadislerde geçen, fe
raizin ilmin yarısı veya üçte biri olduğu 
şeklindeki ifadelerin gerçek bir oran bil
dirmekten ziyade feraiz hükümlerini öğ
renip öğretmenin önemini vurgulama 
amacı taşıdığı açıktır. 

Ana hatları Kur'an'da ve Hz. Peygam
ber'in söz ve uygulamalarında belirlen
diğİnden nakli bir ilim karakteri taşıyan 
feraiz, sahabe döneminden itibaren müs
lümanlar arasında ayrı bir önemle ele 
alınmış , nesilden nesile intikal ederek 
gelişen ve İslam hukukunun hareket 
noktasını teşkil eden geleneksel dini
hukuki öğretinin önemli bir bölümünü 
teşkil etmiştir. İlk dönemden itibaren 
konu başlıklarına (bab) göre tasnif edi
len hadis kitaplarının hemen hemen ta
mamında yer alan feraiz bölümlerinde 
(bk. el-Muuatta', "Fera'iz", 1-1 6; Abdür
rezzak es-San'anT, X, 247 -309 ; ibn EbO 
Şey be, VI , 239-302. Buhari. "Fera'iz", 1-
30) İslam miras hukukuyla ilgili olarak 
Hz. Peygamber'den, sahabe ve tabiin
den rivayet edilen söz ve uygulamalar 
derlenmeye çalışılmış, sahabe dönemin
den itibaren bu başlık altında yazılan 

veya rivayet edilen müstakil eserlerde 
de önceleri sadece bu konuya dair na
killere yer verilirken giderek bu nakli bil
giler etrafında bir hukuk doktrini geliş
meye başlamıştır. 

Feraiz konusunda ilk eseri ashaptan 
Zeyd b. Sabit'in (ö 45 1 665) telif ettiği 
(Beyhaki, VI, 247-249; ibn Hayr, s. 263 ), 
tabiinden Ebü'z-Zinad'ın (ö 130/ 748) 
bu esere şerh yazdığı (Sezgin, 1/ 3, s. 21-
22), Eyyüb es-Sahtiyani, İbn Şübrüme, 
İbn Ebü Leyla gibi tabiin alimlerinin de 
feraizle ilgili eserlerinin bulunduğu şek
lindeki rivayetler (Keş{ü'z·?unan, ll , 1245-
1246) göz önüne alınarak bu alanda eser 
telif ve tedvinine fıkıh ekallerinin oluşu
mundan çok önce başlandığı söylenebi
lir. Yine Süfyan es-Sevri (ö 161/ 778) , 
Hasan b. Ziyad, Ebu Hazim el-Kadi, Mu-

hammed b. Nasr ei-Mervezi ve Tahavi 
de bu alanda müstakil eser yazan ilk 
müellifler arasında gösterilir. Katib Çe
lebi feraiz konusunda eliiye yakın eser 
veya müelliften söz etmektedir (Keş{ü'z. 
zunan, ll, 1244- 125 2, ayrı ca bk. Jzahu 'l· 

meknan, ll, 184- 185). Bunlar arasında 
Hanefi ulemasından Secavendi'nin el-Fe
ra 'iiü's-Siraciyye*, Şafii fakihi İbnü 'I
Mütefennine er- Rahbi'nin el-Pera 'iiü 'r
Rahbiyye adlı eserleri rağbet görmüş 
ve üzerlerinde birçok şerh ve haşiye ça
lışması yapılmıştır. 

İslam miras hukukunun klasik adı olan 
feraiz ilmi, bu alanda yazılan müstakil 
eserlerin yanı sıra ilk dönemden itiba
ren fürO-i fıkıh eserlerinde de "kitabü'I
feraiz" başlığı altında ayrı bir bölüm ha
linde ele alınmış (bk Muhammed b. Ha
san eş - Şeyba ni , IV, 19 ı -254; Şafii, IV, 72-
88, Serahsi , XXIX, 136-2 12; XXX, 2-103 ). 
fakat konunun genelde nakli bilgilere 
dayanması sebebiyle fakihler ve fıkıh 

ekolleri arasında ortaya çıkan görüş ay
rılıkları ve doktriner tartışmalar fıkhın 
diğer alt daliarına nisbetle oldukça sı

nırlı kalmıştır. Nakli bilgilerin yanında 
belli ölçüde matematik bilgisini de ge
rektiren feraiz ilminin fıkhın diğer dal
Iarına göre kısmen farklılık taşıdığı, hat
ta bu ilmin zaman zaman fıkıhtan ayrı 
bir ilim dalı veya fürü-i fıkhın ikinci ya
rısı olarak algılandığı ve fıkıh- feraiz ayı
rımı yapıldığı da söylenebilir. el-Hidd
ye, Bedd'i'u'ş-şana't gibi klasik fıkıh 
kitaplarında feraiz bölümünün bulunma
yışı , feraiz ilminin gerek kaynak ve me
tot itibariyle, gerekse bu alanda yazı

Ian müstakil eserlerle ayrı bir ilmi disip
lin haline gelmiş olmasıyla da izah edi
lebilir. 

Feraizle ilgili olarak yazılan müstakil 
eserlerde ve klasik dönem fıkıh kitapla
rının feraiz bölümlerinde genelde bu il
min önemi vurgulandıktan sonra terike 
üzerindeki hak ve borçlar, miras hakkı
na sahip gruplar ve bunların hisseleri, 
mirasa engel durumlar, terikenin pay
laşımıyla ilgili birtakım özel problemler 
ve çözüm usulleri, cenin, mefküd, mür
ted, esir gibi özel konumda bulunan mi
rasçıların hakları ele alınır. 

Klasik fıkıh literatüründeki konuların 

modern hukuk ilminin sistematik ve me
toduyla incelenmesi temayülünün hakim 
olduğu çağımızda İslam miras hukuku 
alanında kaleme alınan eserler. klasik 
feraiz literatürünün devamı olma larının 

yanı sıra konuyu pratik ve anlaşılır tarz-

FERAiZCiZADE MEHMED şAKiR 

da inceleyip modern hukukla karşılaş

tırmaları , hükümlerin gerekçe ve hik
metlerine temas etmeleri itibariyle de 
ayrı bir önem taşırlar. Bunlar arasında 
Muhammed Ebü Zehre'nin AJ:ıkdmü't
terikdt ve'l -mevdriş (Kahire, ts), Abdür
rahim K.işki'nin el-Mirdşü '1- mukarin 
(I<ahire 1961), Muhammed Mustafa Şe
Iebi'nin Ahkdmü'l-mevdriş (Beyrut 1978), 
Hasan Halid - Adnan Neca'nın el -Me
vdriş fi'ş - şeri'ati'l -İsldmiyye (Beyrut 
1987), Muhammed Ali es-Sabüni'nin el
Mevdriş fi'ş-şeri'ati 'l-İsldmiyye (Dı 
maşk 1989), Hamza Aktan 'ın Mukaye
seli İslam Miras Hukuku (istanbul 1991) 
adlı eserleri sayılabilir. 
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FERAizcizADE MEHMED ŞAKİR 1 

(1852-1911) 
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Tanzimat dönemi komedi yazarı. 
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Bursa'da doğdu . Aslen Buharalı bir 
aileden olan Feraizcizade Hacı Hasib 
Efendi'nin oğludur. Özel öğrenim göre
rek sağlam bir Doğu kültürüyle yetişti. 
Küçük yaşta öğrendiği Fransızca saye
sinde de Batı kültürünü doğrudan tanı
ma imkanı buldu. Genç sayılabilecek yaş
larda Maliye Hazine-i Celilesi Mühimme 
Kalemi ve Hüdavendigar vilayetinde Tah
rir-i Emlak ve Tahrirat kaleminde mü-
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