el- FEVAiDÜ' 1- BEHiYYE
ran 1876) tarihinde tamamlanmış olan
el- Fe va' idü '1- behiyye birkaç defa basıl
mıştır (Le !<nahor 1293, 1304; Kahire 1304,
1324, 1918, 1924; Kazan 1903).
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Abdilihay el-Leknevi'nin
(ö. 1304/1886)
Hanefi fakibierine dair
biyografik eseri.
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Tam adı el-Feva'idü'l-behiyye ii teracimi'l-lfanefiyye olup Mahmüd b. Süleyman ei-Kefevi'nin (ö. 9971 1589) Ketô 'ibü a clami'l - a{ıyar isimli tabakat
kitabı özetlenerek bazı ilavelerle birlikte hazırlanmış tek ciltlik bir eserdir. Bir
mukaddime, biyografileri ihtiva eden bir
ana bölüm ve bir sonuç kısmından oluş
maktadır. Eserin telif sebebini, takip edilen metoda dair açıklamaları ve daha
önce bu konuda yazılmış eserler hakkında bazı bilgileri ihtiva eden mukaddime, Hanefi fakihlerinin bilinen altı tabakasına dair malumatla sona ermektedir. Asıl bölüm alfabetik sıraya göre
hazırlanmış olup Ebü Hanife'den Kefevi'ye kadar 524 fakihin biyografisini ele
almaktadır. Bu kısımda bazan Kefevf'den nakledilen bilgiyle yetinilmekte, bazan da bu bilgilerden sonra "kale'l-cami' kaydıyla ilavelerde bulunulmaktad ır. Bilhassa yer isimleri ve nisbelerin
doğru olarak belirlenmesi için büyük bir
titizlik gösterilmekte, aralarında isim
benzerliği bulunan alimler diğer bazı
özellikleriyle birbirinden ayırt edilmeye
çalışılmaktadır. Ayrıca eserlerin gerçek
müelliflerinin tesbitinde Kefevf'nin ve
diğer alimierin düştüğü hatalara dikkat
çekilmektedir. Sonuç bölümünde, kaynaklarda kısaca adı, lakabı veya künyesiyle anılan yahut aynı ad, lakap veya
künyeyi taşıyan alimierin kimliği konusuna açıklık getirilmekte, fukaha arasında kullanılagelen bazı terim ve tabirlerin izahı yapılmaktadır. Bunların dı
şında "et-Ta'lfkatü's-seniyye ale'! -Fevaidi'l- behiyye" adıyla düşülen notlarda,
metinde adları geçen ve çoğu diğer mezheplerden olan 125 kadar alim hakkın
da kısa bilgiler verilmekte ve en sonda
da müellifın kendi biyografısi yer almakn

tadır.

Kendi sahasında ilk başvurulacak kaynaklardan olan el-Feva'idü'l-behiyye,
daha önce kaleme alınmış eserlerden
azami derecede faydalanılarak hazırlan
ması yanında sahasındaki en son eser
olması bakımından da önem taşımak

Leknevi, el·Feua'idü'l·behiyye (nşr. M. Bedreddiri Ebü Firas), Kahire 1324; Serkis, Mu'cem,
ll, 1596·1597; Brockelmann. GAL Suppl., ll, 645,
857; et· Tartl]u 'l· 'Arabf: ka 'ime bibliyogrii{iy·
ye, Kahire 1968, s. 208.
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el-FEVAiDÜ'I-MECMÜA
~~~ı...:ı.,.;ııı
Şevkani'nin

(ö. 1250/ 1834)
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mevzı1

hadisiere dair eseri.
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Tam adı el-Feva'idü'l - mecmuca fi'l el}adişi'l- meviu ca 'dır. Şevkanı kitabın
mukaddimesinde, hadis diye uydurulmuş sözlerden kurtulmanın yegane yolunun onları tanımak olduğunu belirtmekte, hadis alimlerinin hadis uydurmacılığına karşı, yalancıların ve zayıf ravilerin biyografılerine dair eserler ve uydurma rivayetleri bir araya toplayan kitaplar yazarak mücadele ettiklerini söylemektedir. Eserini telif ederken baş
vurduğu kaynakları sayan müellif bunların başlıcalarının Cüzekanf'nin el-EMtil, İbnü'l-Cevzfnin Kitôbü'l-Meviu cat,
Radıyyüddin es-Saganf'nin Meviucôt, Firüzabadf'nin Ha time tü Sifri's- sa cade,
Süyütf'nin el -Le' ali'l- maşnu ca, ,?"eylü'l-Le'ali'l-maşnuca ve Kitabü'l- Veciz, Zeynüddin el-lraki'nin el-Mugni can
l}amli'l- esfar, Muhammed b. Abdurrahman es-Sehavf'nin el-Ma~iisıdü'l-l}a
sene, İbnü'd-Deyba'ın Temyizü't-tayyib mine'l-{ıabiş, Muhammed Tahir elFettenf' nin Te?kiretü '1- meviu cat adlı
kitapları olduğunu belirtmektedir. Hatta bazı rica! ve tahrfc kaynaklarındaki
mevzü rivayetleri de eserine aldığını,
böylece mevzüat konusunda daha önce
kaleme alınan kitapların muhtevasını bir
araya getirmeye çalıştığını, bu sebeple
el-Feva'idü'l-mecmuca'ya sahip olan
bir kimsenin mevzü hadisler konusunda yazılmış bütün eserleri elinde bulundurmuş sayılacağını söylemektedir.

Senedieri zikredilmeyen mevzü rivayetler konularına göre sıralanmış olup
bunlar taharet, namaz, oruç, hac gibi
fıkhf bahislerden; Kur'an'ın, Hz. Peygamber'in, tanınmış sahabTierin, bazı zaman
tadır.
· ve mekanların faziletleri, dualar, iman
Metni 11 Safer 1292'de ( 19 Mart 1875),
vb. konulardan ibarettir. Eserdeki 1423
rivayetin tamamına yakını Resül-i Ekta'likatı 2 Cemaziyelahir 1293 (25 Hazi-
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rem'e nisbet edilen sözler olup bunlar
"hadis" kelimesiyle başlamakta, daha
sonra muhtelif şahıslara nisbet edilen
bazı sözler "kavlü fülan· başlığı altında
nakledilmektedir.
. Kendilerinden alıntı yapılan müelliflerin rivayetleri değerlendirilirken onların
kullandıkları tabirler aynen verilmekte,
bazı münekkitlerin birbiri hakkındaki
itirazları da nakledilmektedir. Rivayetler, faydalanılan kaynakların kısa değer
lendirmesiyle birlikte ve genellikle kısa
ca zikredilmekle beraber önemli görülen bazı rivayetler hakkında geniş açık
lamalar yapılmaktadır.
Mevzüat literatürü hakkında değerli
bilgilerin yer aldığı kitapta, mevzü ha- .
dislere çok yer veren veya içindeki hadislerin tamamı mevzü olan eserlerle
naklettiği rivayetlere güvenilmemesi gereken tefsirler zikredilmekte ve hadis
uydurmakla tanınan kimselerin adları
verilmektedir. Eser, daha önceki mevzüat literatürünün bir özeti ve değer
lendirmesi mahiyetindedir. Kettanf, Abdülhay el-Leknevf'den naklen Şevkani'
nin bu eserinde, İbnü'l-Cevzf gibi müelliflerden etkilenerek sahih ve hasen mertebesindeki birçok hadisi mevzü diye
gösterdiğini belirtmektedir (er·Risaletü'l ·
mü.stetra{e,

s.

152) .

el-Feva'idü'l-mecmuca Leknev (1272),
Dehli (1272) ve Lahor'd~ (1302) basıl
mış, daha sonra Abdurrahman b. Yahya el- Muallimf el- Yemani'nin tahkiki
ve Abdülvehhab Abdüllatff'in tashihiyle.
birlikte Kahire'de neşredilmiştir (1380 /
1960).
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~
1

SELAHADDiN PoLAT

el- FEVAİDÜ'z- ZİYAiYYE

( ;ı;;~ ı ...:ı.,.;ıı

ı

)

Cemaleddin İbnü'l-Hacib'in
nahve dair el-Kiifiye adlı eserine
Abdurrahman-ı Cami'nin
(ö. 898/1492)
yazdığı, daha çok
Molla Cami adıyla anılan şerh
L

(bk. el-KAFiYE).
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