
Umeyr'in küçük kuşu öldüğü zaman ona, 
"EbO Umeyr, küçük kuşa ne oldu?" diye 
takılmasını hikaye eden sahih hadisten 
altmış altı hüküm çıkarmıştır . 

Fevaid kelimesi sözlük anlamıyla çe
şitli ilimlerde yazılan pek çok esere de 
ad olmuştur. Hadis kitaplarında her ri
vayet bir faide kabul edilirken bu eser
lerdeki her bilgi türü bir faide sayılmıştır. 
Bu grup içinde zikredilebilecek eserler 
arasında, erken dönemde yazılanlardan 
Arap dil alimi İbn Düreyd 'e (ö 321 /933} 
nisbet edilen el-Feva'id ve'l-al]bar ( n şr 
İbrahim Sa lih. Beyrut 14071 ı 986 [Neuadi

rü'r- resa' il içinde, s. 5-401} ve Ş if- İmam! 
Muhammed b. Ali ei-Keracikf'nin (ö. 449/ 
ı 05 7} çeşitli konulara dair Kenzü '1- fe
va'id'i (nşr. Abdullah Na'me, ı-11, Kum 
1410} ile hadis ilminde Mazerf'nin Sahfh-i 
Müslim şerhi olan el-Mu'Iim bi-fe~a -'i
di Müslim'i (nşr Muhammed eş-Şazell, ı 

ılı , Tunus 1987- ı 988) , Muhammed b. Sü
leyman er-ROdanf'nin Kütüb-i Sitte ile 
birlikte on dört kitabın hadislerini bir 
araya getirdiği Cem 'u'l-feva'id min 
Cami'i'l-usul ve Mecma'i'z-zeva'id'i 
(Cidde 1973), Şevkani'nin mevzO hadisiere 
dair el-Feva'idü'l-mecmu'a'sı (nşr Ab
durrahman b. Yahya el -Mualliml, Kahire 
1380/ 1960), fıkıh ilminde İbnü' 1- Lahham 
diye bilinen Ali b. Abbas el-Ba'lf el-Han
belf'nin el-Kava'id ve'l-feva'idü'I - uşu
Iiyye'si (n şr. Muhammed Hamid ei-Fıki, 
Beyrut ı403 / 1983}, Kur'an ilimlerinde İbn 
Kayyim el-Cevziyye'nin el-Feva'idü'l
müşevval;ı: ila 'uiUmi'l-~ur' an ve 'il
mi'l-beyan'ı (Beyrut ı982) . kelam ve aka
id ilminde Kadızade Ahmed Şemseddin'in 
Fera'idü'I-teva'id ii beyani'I- 'aJ:ı:a'id 
(Konstantiniye 1223) adlı amentü şerhi, 
Arap gramerine dair Kemaleddin el-En-

bari'nin Menşurü'I-feva'id'i (nşr Ha
tem Salih ez-Zamin, Beyrut ı403 / 1983), 
tabakata dair Abdülhay el-Leknevf'nin 
el-Feva'idü'l-behiyye ii teracimi'l-f:ia
nefiyye'si (Kahire 1324) sayılabilir. 

Yazma eserlerin başında ve sonunda
ki boş yapraklara kaydedilen. bazan ki 
tabın konusuyla hiçbir ilgisi bulunma
yan bir kıta veya bir ilaç tarifi gibi da
ğınık bilgilere de fevaid denmiştir (bk. 
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FEVAiD KAYDI 

Yazma eserlerin başında 
ve sonunda bulunan boş yapraklara 

okuyucular tarafından düşülen 
bazı notlar. 

_j 

Eskiden yazma eserlerin ciltlenmesi 
sırasında baş ve son taraflarına, met
nin dış tesirlerden zarar görmemesi ve 
gerektiğinde bazı notların kaydedilebil-
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Içinde fevaid 
kayıtlan 

bulunan . V .l 1\ V r- .ı 
'l. 't"' bir mecmuadan 

iki sayfa 
ve bu mecmuadaki 
Yunus Emre 
ile ilgili kayıt 
(Beyazıt 

Devlet Ktp. , 

nr. 7912 , vr. 40 b· 4P 

ve 4Qb 'den detay) 
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mesi için "vikaye (koruma) varakları" de
nilen birkaç ilave yaprak konulurdu: ba
zan da esas metnin yazıldığı kağıtların 
son formasında metin bittikten sonra 
birkaç sayfa boş kalırdı. Bu boş yaprak
lara, esere zaman içinde sahip olanlar 
tarafından temellük ve tesahüb kaydı. 
mütalaa kaydı, vakıf kaydı gibi notlar 
düşülür, çok defa bunların dışında beyit
ler. başka eserlerden çıkarılmış faydalı 
bilgiler, bazı önemli kişilerin veya kendi 
aile fertlerinin doğum ve ölüm tarihleri, 
ilaç reçeteleri. zelzele, salgın hastalık, 

yangın vb. toplum hayatında iz bırakmış 
felaketler yahut zafer ve fetih günleri 
de kaydedilirdi. Genellikle birkaç satır 
veya biraz daha fazla olan bu notları ko
nu ve mahiyetleri açısından sınırlandır
mak mümkün değildir. 

Yazma eserleri tavsif ederken fevaid 
kayıtlarının da dikkatle incelenmesi ve 
önemli görülenierin belirtilmesi gerekir. 
Nitekim eski müellifler rivayet, kıraat 

ve sema kayıtlarını nasıl önemli kabul 
etmişlerse bu kayıtları da aynı derece
de önemli sayıp dikkatle incelemiş ve 
değerlendirmişlerdir. Mu' cemü '1- üde
bd' müellifi Yakut ei-Hamevf ile Vete
yiıtü '1- a 'yan müellifi İbnü' 1- Hallikan 
bunların en önde gelenleridir. Fevaid ka
yıtları araştırmacılara yazma eserin geç
mişinin hangi tarihlere kadar uzandığı
nı belirleme hususunda yardım etmek
te, ayrıca zaman zaman günümüze ka
dar gelmeyen eski kitaplardan aktarıl
mış notlar olmaları. bazan kaybolmuş bir 
eserin bir parçasını teşkil etmeleri, ba
zan da önemli şahsiyetlerin doğum-ölüm 
tarihlerini, çocuklarının isimlerini ver
meleri açısından değer taşımaktadırlar. 
Mesela YOnus Emre'nin biyografik eser
lerde yer almayan ölüm tarihi Adnan Er
zi tarafından bir yazma eserin fevaid ka
yıtlarından tesbit edilmiştir. Aynı şekil
de İbn Kuteybe'nin de hayatının önemli 
bir devresi, Edebü'l-kdtib adlı eserinin 
yazma nüshalarından birine bir öğren
cisinin düşmüş olduğu fevaid kaydıyla 

aydınlatılmış, özellikle hayatının son gün
lerini nasıl geçirdiği bu notlardan öğre 

nilmiştir. 
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