
FERAiZiYYE 

Hacı Şeriatullah ' ın 1840 yılında vefatı 
üzerine oğlu Muhammed Muhsin. Düzü 
Miyan adıyla hareketin lideri ilan edildi. 
Düzü Miyan 1819'da doğmuş, 1831'de 
tahsil için Mekke'ye gönderilmiş , beş yıl 

burada kaldıktan sonra babası tarafın
dan Bengal'e çağrılmıştı. Ülkesine dö
nünce bütün gayretini babasının başlat
tığı harekete sarfeden Düzü Miyan Fe
raiziyye'nin başına geçtikten sonra sadık 
mensuplarını "hilafet" adını verdiği . hiye
rarşik ve iyi düzenlenmiş bir kardeşlik 
teşkilatı etrafında topladı. Teşkilat men
supları bölgelerinde cereyan eden gel iş

meleri liderlerine bildiriyorlardı. Hareke
tin herhangi bir mensubu toprak sahip
lerinin zulmüne uğrarsa veya hakkı çiğ
nenirse mahkemeye müracaat için lazım 
olan para kendi aralarında toplanırdı. Ba
zı durumlarda teşkilat eli sopalı adamlar 
göndererek toprak sahiplerinin malları
nı yağmalatır ve hizmetkarlarını dövdü
rürdü. Düzü Miyan'ın sosyoekonomik he
defi. mensuplarını Hindü toprak sahip
lerinin ve Avrupalı çivit ziraatçilerinin zul
münden korumak, müslüman halk kit
leleri için sosyal adaleti sağlayacak bir 
ortam hazırlamaktı. Bu gayeye ulaşabil 

mek için gönüllü kimselerden bir likler 
teşkil ettiği gibi Panchayat denilen yöre
nin geleneksel yargılama sistemini can
landırmaya da gayret göstermiştir. 

1843-1846 yılları arasında Feraiziler'
le muhalifleri arasında sert mücadele
ler meydana geldiyse de muhaliflerin al
dıkları tedbirler in hiçbiri müessir olma
dı. Zira Feraiziyye liderinin arkasında da
yanışma içinde bulunan 80.000 kadar 
mensubu vardı. Düzü Miyan ' ın eylemle
re başvurması, İngiliz idaresinin Ben
gal'in kırsal kesiminde etkili olamama
sından kaynaklanıyordu. Ancak her şe
ye rağmen Düzü Miyan babasının yolun
da yürüyerek Titu Mir'in Batı Bengal'
de 1827-1832 yılları arasında yaptığı 

tarzda İngilizler'le mücadeleye girmedi. 
Bazı müellifler Düzü Miyan ' ın, yabancı 

idarecileri kovmak ve müslüman güçleri 
kuwetlendirip harekete geçirmek amacı 
taşımadığını iler i sürmüşlerse de İngiliz 
işgali yüzünden Hindistan ' ın darülharp 
sayılarak cuma ve bayram namazlarının 
kılınmaması , Feraiziyye 'nin aynı zaman
da bir istiklal hareketi olduğunu ve siyasi 
gayeler taşıdığını göstermektedir. 

Düzü Miyan 1857 yılında tutuklanıp 
Kalküta'daki AlipOr cezaevine gönderil
di; 1859' da tahliye edilince Bengal' e dön
dü. Burada da bir müddet tutukluluk 
hayatı yaşadıktan sonra 1860 yılında ser-
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best bırakıldı. Onun 1862 ·de Dakka ·da 
ölümünün ardından oğlu Gıyaseddin Hay
dar hareketin lideri oldu. İ ki yıl sonra 
Haydar' ın da vefatı üzerine Düzü Miyan'ın 
on iki yaşındaki ikinci oğlu Abdülgafür, 
Naya Miyan adıyla başa geçti. Bu dönem
de Abdülgafür 'un vasilerinden oluşan 

kurul hareketin bölünmesini önledi. Da
ha sonra Abdülgafür'un olgunluk çağı
na ulaşması ile Feraiziyye kaybettikleri
ni tekrar kazanmaya başladı . Hakkında 

çok az şey bilinen Abdülgafür devrinde 
de toprak sahipleri ve çivit ziraatçileri
ne karşı verilen mücadele devam etti. 
Bu arada Keramet Ali'ye bağlı Taayyü
niler denilen zümre ile Peraiziler arasın
daki mücadeleler de şiddetlendi. Naya 
Miyan'ın 1884'te ölümünden sonra Dü
zü Miyan'ın en küçük oğlu Saidüddin Ah
med başkan seçildi. Dini ilimlerde kök
lü bilgisi olan ve ilim adamları ile irtiba
tı bulunan Saidüddin Ahmed devrinde 
Feraiziler'le Taayyüniler arasındaki mü
cadele bütün Doğu Bengal'e yayıldı. Sai
düddin'in 1906 yılında vefat etmesi üze
rine Bedşah Miyan adıyla hareketin li
deri olan oğlu Ebu Halid Reşidüddin Ah
med, selefierinden intikal eden İngiliz
ler'le iyi geçinme politikasını sürdürdü. 
Babasının ölümünden kısa bir müddet 
önce Bengal'in iki ayrı eyalete bölünme
si konusunda diğer İslami hareketler le 
birlikte başlattığı çalışmalar Ebu Halid'i 
devrinin İslami politik cereyanlarına da
ha çok yakınlaştırdı. 1911'de Bengal'in 
yeniden tek eyalet haline getirilmesi ve 
1914'te İngilizler'in Osmanlılar'a karşı 
savaş ilan etmeleri üzerine Bedşah Mi
yan İngiliz hükümetine düşman oldu. 
1922 ·de hilafet hareketine katılmasın
dan dolayı hükümet tarafından bir süre 
tutuklandı. Daha sonra Pakistan'ın ku
rulması için başlatılan harekete bütün 
gücüyle destek oldu. 1947 yılında Pakis
tan Devleti 'nin kurulması üzerine Na
rayongan ·da bir konferans tertip etti 
ve mensuplarına , Pakistan ' ın bir İslam 
devleti olarak teşekkül etmesiyle darül
harp durumunun ortadan kalktığını , ar
tık cuma ve bayram namazlarının kılı

nabileceğini açıkladı. Kendi devrinde Fe
raiziyye hareketini zor şartlar altında 

devam ettiren Ebu Halid, oğlu Muhsinüd
din Ahmed 'in Bengal'de politikaya gir
mesine de izin verdi. Ebu Halid'in 1959 
yılında vefat etmesinden sonra Düzü Mi
yan adıyla hareketin liderliğine getirilen 
Muhsinüddin Ahmed halen bu görevi 
yürütmektedir. Günümüzde Feraiziyye, 
zayıflayan ve önemini kaybeden bir İs-

lami grup olarak Hint kıtasının bazı yö
relerinde varlığını sürdürmektedir. 
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ı 
FERAizizADE MEHMED SAİD 

--, 

(ö. 1251 / 1835) 

Gülşen-i Maarif adlı eseriyle 

L 
tanınan Osmanlı tarihçisi. 

_j 

Bursa'da doğdu . Dersiam Seyyid Fe
raizi Mehmed Efendi 'nin oğludur. İlk 
eğitimini babasından aldı . Medreseye 
devam etti, bu arada özel olarak kendi
ni yetiştirdi ve Arapça' sını ilerletti. Esad
zade Ataullah Efendi'nin şeyhülislamlığı 
zamanında ( 1807 -1 808) öğrenimini ta
mamlayarak Bursa mahkemesinde kıs
met-i askeri başkatibi Mihalicizade Sey
yid Hasan Efendi'nin yanında mahkeme 
katibi oldu.· Gülşen-i MaCırif adlı eseri
nin hatime kısmında yer alan biyografi
sinde, sukük (bk. SAK) ve inşada çok ma
hir olan Hasan Efendi'nin i'lam, senet ve 
tahrirat müsveddelerini temize çektiği
ni ; iyi bir katip olabilmenin Arapça ya
nında Farsça bilmeye de bağlı olduğunu 
anlayınca Farsça öğrenmeye karar ver
diğini ve İstanbul 'da o sırada tanınmış 
mutasawıflardan el-Hac Ali Baba ' nın 

derslerine devam ederek ondan Lugat-ı 
ŞC'ıhidi, Fend-i 'A ttCir ve DfvCın-ı HC'ı
fı;{ın tamamını , kısmen de Sa'di-i Sira
zi'nin Bostan 'ı ile Gülistan 'ını okuduğu
nu yazar. Hayatının sonraki devreleri 
hakkında fazla bilgi yoktur. Bursa· da 
Emir Sultan Camii 'nin hatipliğini de yap
tığı ve hiç evlenmediği belirtilen Peraizi
zade'nin 1251'de (1835), kitabının ba
sım işleri tamamlanmadan biraz önce 



öldüğü bilinmektedir. Mezarı Emir Sul
tan Camii haziresindedir. 

Said mahlasıyla şiirleri ve bazı man
zum risaleleri bulunan (Sicili-i Osmanf, 

III , 42) Mehmed Said asıl şöhretini Ta
rih-i Gülşen-i Maarif adını verdiği umu
mi tarihiyle yapmıştır. Daha ziyade Gül
şen-i Maarif olarak bilinen eserinin so
nunda müellif eski tarihierin haşviyyatla 
dolu olduğunu , bu yüzden olayların an
laşılmasında güçlük çekildiğini. tarih ki
taplarının açık ve külfetsiz, kolay anlaşılır 
bir dille kaleme alınmasının gerektiğini 
ifade ederek bunu gerçekleştirmek ve 
okuyanların hayır duasına mazhar olabil
mek için eserini yazdığım belirtir. On yıl
lık bir çalışma sonucunda 1249 Zilhic
cesinde (N isan 1834) tamamlanan ve ll. 
Mahmud'a takdim edilen Gülşen-i Ma
arif çok beğenilmiş, bastiması için çıkan 
ferman üzerine Sahaflar Şeyhiziide Esad 
Efendi'nin de desteğiyle 1252 (1836) yılın

da iki büyük cilt halinde yayımlanmıştır. 

Geleneksel İslam tarih yazıcılığına uy
gun olarak kainatın yaratılışıyla başla

yan eserde kısaca peygamberler tarihi, 
Hz. Muhammed ve İslamiyet'in ortaya 
çıkışı, İslam devletleri bahisleri yer alır. 
1. cildin ilk yarısını oluşturan bu bölüm
den sonra Osmanlı Devleti tarihine ge
çilir ve her padişah dönemi ana başlıklar 
halinde ele alınarak dönemin fetihleri ve 
diğer önemli olaylar ara başlıklar altında 
kaydedilir. Köprülü Mehmed Paşa ' nın sa
daretinden ( 1656) itibaren olayların biraz 
daha geniş olarak anlatıldığı eserin bun
dan sonraki şekli vak'anüvis tarihlerine 
benzemektedir. Eser ı. Abdülhamid dev
rinin başlarına kadar gelir ve 1774 Kü
çük Kaynarca Antiaşması ile sona erer. 

Olayları ana hatlarıyla ele alan müel
lif faydalandığı kaynakların adını da ver
miştir. Bunlardan biri Behcetü 't- teva
ri{ı'tir. Veysi Efendi tarafından Arapça'
dan Türkçe'ye İşraku 't- tevarih adıyla 
çevrildiğini belirttiği bu eseri kısmen sa
deleştirip haşviyyatını atarak kullandi
ğını söyler. Ancak bu Veysi'nin kim oldu
ğu anlaşılamamaktadır. XVII. yüzyılda 

yaşamış ünlü şair ve edip Veysi'nin bu 
adı taşıyan bir tercümesi olduğu bilin
memektedir. XV. yüzyılda yaşayan Şük
rullah'ın meşhur tarihi Behcetü't-teva
ril] ise Farsça olarak kaleme alınmıştır. 
Aynı şekilde Peraizizade ·nin kullandığı 

ve Katib Çelebi'ye izafe ettiği Camiu't
tevarih 'in müellifi de XVI. yüzyılda yaşa
mış olan Mehmed Zaim'dir. Gülşen-i 

Maarif'in Osmanlı öncesi bölümünü bu 
kaynaklardan özetleyen Feraizizade'nin 

eserinin asıl kısmını oluşturan Osmanlı 

tarihini yazarken faydalandığı kaynak
lar ise Hoca Sadeddin Efendi. Naima. Ra
şid Mehmed Efendi. Süleyman izzT. Sub
hi Mehmed ve Vasıf Ahmed Efendi ta
rihleridir. 

Gülşen-i Maarif ihtiva ettiği bilgiler 
yönünden orijinal bir eser değildir. Bu 
yüzden kaynak olarak pek fazla kullanıl
mamıştır. Eserin en önemli özelliği. döne
minin çeşitli aydın kesimlerine hitap ede
cek nitelikte. popüler bir tarihçilik anla
yışıyla ve sade bir dille kaleme alınmış 
derli toplu umumi bi r tarih olmasıdır. 
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li'!ll:.l ABDÜLKADiR ÜZCAN 

L 

ei-FERAİZÜ's-SİAACİYYE 
( ~1_,-JI ~I_,All ) 

Hanefi fakihi Muhammed 
b. Muhammed es-Secavendi'nin 

(ö. 596 / 1200) 
İslam miras hukukuna dair eseri. _j 

el-Mu{ıtasar ve el-Fera'iiü's-Seca
vendiyye adlarıyla da anılan eser feraiz 
ilminde en çok başvurulan kaynaklardan 
biridir. Üzerinde yapılan birçok şerh ve 
haşiye ile birlikte miras hukuku alanın
da geniş bir literatürün meydana gel
mesine vesile olmuştur. Müellif Hanefi 
mezhebini esas almakla beraber Kur 'an'
da açık bir şekilde ortaya konan miras 
hukukunun nisbeten az rastlanan ihtilaf
lı meselelerinde diğer islam hukuk ekal
lerinin görüşlerine de yer verdiği için eser 
genel bir kabul görmüştür. 

Miras hukukunu öğrenmeyi teşvik 

eden. "Feraizi öğrenin ve insanlara öğ
retin, çünkü feraiz ilmin yarısıdır" mea
lindeki hadisle (farklı l afız l arı için bk. ibn 
Mace, "Fera'iz" , ı ; Darimi, "Mul5:addime", 
24) başlayan eserde, mirasın paylaşıl

masından önce terikeden yapılacak har
cama kalemleri sayıldıktan sonra hisse 
sahipleri ve bunların öncelik sırası zik
redilir: miras hakkına engel olan husus
lar belirtilerek ashabü'l-feniiz* ve asa
be*nin payları açıklanır. Bunun ardın
dan başka varisierin bulunması sebe
biyle mirastan mahrum kalınması du
rumu (hacb) incelenir. Daha sonra başta 
avi* olmak üzere payların hesaplanma
sıyla ilgili bazı matematik problemleri
ne temas edilir, mirasçılardan bir kıs
mının uzlaşarak terikeden çıkarılması 

el- FERAizü 's -Si RACiYYE 

(teharüc) ve red konuları ele alınır. Son 
olarak da hünsa. cenin. mefküd, mür
ted ve esirin miras hukukundaki durum
ları belirtilerek hangisinin önce öldüğü 
bilinerneyen akrabaların paylarının tak
simi konusuna yer verilir. 

Türkiye kütüphanelerinde yüzlerce yaz
ma nüshası bulunan el-Fera'iiü's-Sira
ciyye, çeşitli şerh ve haşiyeleriyle bera
ber Balıkesir ve istanbul'da aynı tarihte 
( ı272/ ı855) olmak üzere çeşitli yerler
de birçok defa basılmıştır. 

Şerhleri. Eser üzerinde birçok şerh ve 
haşiye yapılmış olup başlıcaları şunlar

dır: 1. Hasan b. Ahmed b. Emlnüddevle 
ei-Halebl (ö 658 / ı260). Şerhu 'l-Fera'i
ii's-Secavendi (Şerhu Fera'izi Mirşad) 

(Sü leymaniye K tp , Fatih, nr. 2527-2528; 
Kasidecizade Süleyman Sırr ı , nr. 257 ; Hafid 
Efendi. nr. ıı6; Giresun Yazmala rı. nr. 43; 
Süleymaniye, nr. 688; Şehid Ali Paşa, nr. 
ııo9) z. Mahmüd b. Ebü Bekir ei-Kelaba
zT. Dav' ü's-Sirac. Mezhepler arası kar
şılaştırmalı ve delilli bir şerhtir (Süleyma
niye I< tp ., Feyzu llah Efendi, nr. ı 096-ı 097; 
Laleli, nr. ı 3 ı 3: Fatih nr. 25ı 4/ 2, 2536/ 
ı). Bu şerh aynı müellif tarafından el
Minhdcü'l-münte{ıab min pav'i's-Si
rac adıyla ihtisar edilmiştir (Süleymani
ye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 945; Caru llah 
Efendi , nr. ıll 5). 3. Seyyid Şerif ei-Cür
canl, Şerhu's-Siraciyye (Şerhu 'I-Fera' i
ii's-Siraciyye, ei·Fera'izü 'ş-şeri{iyye) . Ese
rin en önemli şerhlerinden olup medre
selerde ders kitabı olarak okutulmuştur. 
Türkiye'de çeşitli yazma nüshaları bulu
nan şerh birçok defa basılmıştır. Ayrıca 
muhtelif haşiyeleri yapılmış. Muhammed 
Kasım b. Muhammed Daim Berdvani ta
rafından 1775-1776 yıllarında Farsça'ya 
tercüme edilmiş ve Bailüe The M aahum
mudan Law of Inheritance adlı eserin
de bu şerhi kısmen ingilizce'ye çevirmiş
tir (Ca lcutta 1832) (Brockelmann, GAL, ı . 

470-471 ; Suppl., I. 650-65ı). 4. Burhaned
din Haydar b. Muhammed el-Halebi ei
HerevT. Şerhu'l-Fera'iii's-Siraciyye (Sü
leymaniye Ktp ., Yenicami. nr. 301. Kılı ç Al i 
Paşa, nr. 503; Millet Ktp., Murad Molla, 
nr. 1225) s. Molla Fenarl, Şerhu'l-Fera'i
ii's- Siraciyye. Eserin en güzel şerhler
den biri olup Süleymaniye Kütüphane
si 'nde birçok nüshası bulunmaktadır (me
sela bk. Fatih, nr. 2524: Giresun Yazmala
rı , nr. 1 17 ; Yazma Bağı şl ar , nr. 3 ı 8. Laleli, 
nr. 13 10/ ı , 13ıı 1 ı ı 6. Şehabeddin Ah
med b. Mahmüd es-SivasT. el-Mu}J.tac 
'ale'l -Fera 'iii' s- Siraciyye. Süleymani
ye Kütüphanesi 'nde çeşitli yazmaları bu
lunmaktadır (mesela bk. Fati h, nr. 25ı9: 
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