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lerine ayrılan kısmının son bölümü (s. 
38-45) mensurdur. Kitabın sonunda şey
hin halifelerinin anlatıldığı ve zikr-i ha
finin izah edildiği mensur bir kısım daha 
bulunmaktadır. 4. Kitô.bü İsbô.ü'l-me
sô.lik if rô.bıtaü's-sô.lik (İstanbul 1324). 
Müellifin ifadesiyle, "Menô.kıb-ı Ziyô.iy
ye'nin birinci kısmının ikinci cüzü" olan 
eserde Nakşlliğin Halidiyye kolunda zik
rin nasıl yapılacağı anlatılmış, rabıta me
selesi hakkında imam Gazzali, Mevlana 
Celaleddin-i Rümi. Ubeydullah Ahrar, Ta
ceddin Osmani, Molla Cami, İbn Kemal. 
İsmail Hakkı Bursevi gibi büyük alim ve 
süfilerin görüşlerine yer verildikten son
ra Nakşibendiyye'nin sekiz esası kısaca 
açıklanmıştır. Eserde yer yer bazı ayet 
ve hadislerin tasawufi izahiarına da rast
lanmaktadır. 5. Mizô.nü1-irfô.n (İstanbul 
1325). Üzerinde "Kitab-ı Ziyaiyye'nin ikin
ci kısmı" ibaresi bulunan eser on beş bö
lümden meydana gelir. Eserde dünya 
ve ahiret hayatı. mürşid-i kamilin özel
likleri, rabıta. tarikata dair çeşitli terim
ler. şeriat. hakikat. marifetle ilgili bilgi
ler. bazı ayet ve hadislerin açıklamaları 
yer almaktadır. Müellifin Muhyiddin İb
nü'I-Arabi, Eşrefoğlu Rümi, Niyazi-i Mıs

ri gibi büyük süfilerin cem' makamında 
olduklarını, ancak cem'u' l-cem· maka
mına erişemediklerini söylemesi tasav
vufi kişiliğini belirlemesi aÇısından dik
kat çekicidir. 6. Şümı'lsü's-safô. if ev
sô.fi'l-Mustafô. (İstanbul 133 1). Hz. Pey
gamber hakkında devrin birtakım ga
zete, dergi ve kitaplarında yer alan say
gısız ifadelere ve maksatlı beyanlara ce
vap olarak kaleme alınmıştır. Resül-i Ek
rem'in doğumu, hicreti, bazı hususiyet
leri, şernail ve hilyesine dair bilgiler ve
ren eser yaklaşık 900 beyitten meyda
na gelmektedir. Müellif eserin içinde, 
klasik edebiyatımııda şimdilik bilinen 
tek örneği Nahifi'ye ait olan "hicretna
me" türünde 300 beyit kadar tutan bir 
diğer örnek ortaya koymuş, ayrıca yak
laşık 300 beyitlik yeni bir hilye meyda
na getirmiştir. Eser, altışar beyitlik otuz 
iki bentten meydana gelen "kaside-i is
tişfaiyye" ve yine altışar beyitlik on bir 
bentten oluşan bir "istimdadname" ile 
sona ermektedir. 7. İzhô.r-ı Hakikat (İs
tanbul ı 33 ı) Abdullah Cevdet' e reddiye 
mahiyetinde kaleme alınmış bir eserdir. 
Fevzi Efendi'nin bu eserlerinden başka, 
Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi hakkın
da methiye tarzında yazdığı sekiz şiiriyle 
Nakşibendi-Halidi silsilesini ihtiva eden 
manzum bir metin başlıksız ve tarihsiz 
olarak yayımlanmıştır. 
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Fevzi Efendi'nin, Menô.kıb-ı Ziyô.iy
ye'nin üçüncü cüzü olarak "tarik-i Hali
diyye'nin adab-ı zikri"ni anlatmak mak
sadıyla hazırladığını belirttiği (Mizanü 'l · 
ir(an, s. 4) Rehber-i Zô.kir adlı risale
siyle Nakşiliğin Halidiyye kolundan ge
len meşayihin hilye ve şernailini anlatan 
(ŞümQsü's·sa(a, arka kapak) Hilye-i Sô.
dô.t adlı eserinin basıldığı tesbit edile
memiştir. Ceride-i Sı'lfiyye'de tasav
vufa dair makaleler de yayımiayan mü
ellifin şiirleri kitap haline getirilmemiş
tir. 
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el-FEVZÜ'I-KEBİR 
( ~\ .J.JA!I ) 

Şah Veliyyullah ed-Dihlevi'nin 
(ö. 1176/1762) 

tefsir usulüne dair 
Farsça eseri. 

_j 

Müellif eserinin kısa mukaddimesin
de, tefsir ilmine dair kitaplardan elde 
edilemeyecek ve Kur'an'ın anlaşılmasın
da faydalı olacak bilgiler verdiğini belirt
mekte, ele alınan konuları beş bölümde 
(bab) topladığını söylemektedir. Her bö
lüm kendi içinde fasıliara ayrılmıştır. 

"Kur'an-ı Kerim'in ihtiva ettiği beş te
mel ilim" başlığını taşıyan birinci bölüm
de ahkamü'I-Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in 
gerek cedelde gerekse irşadda takip et
tiği metot ve kullandığı üslüp, Kur'an'
daki kıssalar ve ahiret hakkında önemli 
açıklamalar yapılmıştır. 

İkinci bölüm, Kur'an'ın anlaşılmasın
da karşılaşılan bazı güçlüklere ve bun
ların açıklanmasına ayrılmıştır. Burada 
garibü'l- Kur'an, nesih, esbab-ı nüzül, 
Kur'an 'ın edebi incelikleri, muhkem ve 
müteşabih konuları ele alınmıştır. Bilhas
sa nesih meselesi üzerinde durulmuş, 
Süyüti'nin mensuh olduğunu naklettiği 
yirmi bir ayet (el-İtl!:an, II, 708-712) teker 
teker incelenmiş ve bunlardan sadece 
beşinde (el-Bakara 2/ 180, 240 l"ile'l -hav
li" lafzına kadari; el-Enfal 8/65; el-Ahzab 

33 / 52; el -Mücadile 58/ 12) neshin söz ko
nusu olduğu belirtilmiştir. 

"Kur'an'ın eşsiz üslübu" başlığını ta
şıyan üçüncü bölümde Kur'an-ı Kerim'in 
konulara göre bölümlere ayrılmamış ol
ması üzerinde durulmuş, sürelerin ter
tibi, üslübu ve ayetlere ayrılması husu
su ele alınarak ayetterin şiirdeki beyit
lerle karşılaştırılması yapılmış, örnekler 
verilerek Kur'an'ın şiire olan üstünlüğü 
ortaya konulmuştur. Ayrıca Kur'an'da 
tekrarlanan ayetler meselesi ele alınmış, 
çeşitli konuların neden belli bir yerde 
değil de dağınık bir şekilde işlendiği yo
lundaki sorulara cevaplar verilmiştir. Bu 
bölümün sonunda Kur'an'ın i'caz yönle
ri maddeler halinde zikredilmiştir. 

Dördüncü bölümde kelami, fıkhi, luga
vf. tasawufi gibi tefsir çeşitleri ve bun
ların metotları hakkında bilgi verilmiş, 
saha be ve tabiinden gelen, daha çok es
bab-ı nüzül ve nesih meselesiyle ilgili 
olan rivayetlerin değerlendirilmesi yapıl
mıştır. Kur'an'dan hüküm çıkarma. me
ani ve beyan, Kur'an'ın zahiri ve batını. 
tefsirde vehbi bilgiler gibi konular da 
bu bölümde ele alınmıştır. 

Beşinci bölüm garibü'I-Kur'an ve es
bab -ı nüzülle ilgilidir. Bu konular hak
kında eserin ikinci bölümünde bazı bil
giler verilmişse de tefsir ilmindeki önem
leri sebebiyle müellif burada bu iki ko
nuyu ayrı bir başlık altında ele almıştır. 
el-Fevzü '1- kebir'in bir tekmilesi olan 
bu bölümde süreler sıra ile incelenerek 
ayetlerde geçen garib lafızlar ve nüzul 
sebepleri hakkında çeşitli kaynaklardan 
derlenen rivayetlere yer verilmiştir. 

Usül-i tefslrin bütün konularını ihtiva 
etmeyen eserin telifinde çok az kaynak 
kullanıldığı, fikri ve ictihadi yönünün ağır
lık kazandığı görülmektedir. Müellifin 
medrese tahsili yanında tasawuf terbi
yesi de · alması, eserlerinde ısrarla be
lirttiğine göre Allah'ın kendisini ledün 
ilminden nasiplendirmiş bulunması. ay
rıca tefsir ilmi ve Kur'an tercümesiyle 
meşgul olması gibi özellikleri el-Fevzü'l
kebir'e de yansımış, benzeri kitaplarda 
bulunmayan bilgiler veciz bir üslüpla bu 
eserde yer almıştır. Bazı yerlerde ders 
kitabı olarak okutulan el-Fevzü'l-kebir 
Arapça, Türkçe ve ingilizce'ye tercüme 
edilmiş ve çeşitli baskıları yapılmıştır (Mı
sır 1295 IFirüzabadi'nin Sifrü's-sa c ade'si
nin hamişinde); Dehli 1296!Muinüddin el
kf'nin Camicu 'l -beyan (f te(sfri'l-!fur,an 

adlı eserinin sonundal; Püsad, ts. IMat
baa-i Muhammediyye, eserin ilk dört babı 



Farsça, "el-Fethu'l-habir" adını taşıyan 
beşinci bab ı Arapça' dı rJ ; Hint 14051 1984 
!birinci bs.J ; Beyrut 1407/ 1987 1ikinci bs.!). 
Eserin Mehmet Sofuoğlu tarafından ay
nı adla yapılan Türkçe tercümesinde (İs
tanbul ı 980) çeşitli baskıları hakkında 

bilgi verilmiştir (s ı ı 8) 
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Iii MEVLÜT GüNGÖR 

FEY 

(~1) 

İslam devletinin 
gayri müslim tebaadan aldığı 

cizye, haraç ve ticaret 
malları vergilerinin ortak adı. _j 

Fey sözlükte masdar olarak "geri dön
mek, şekil değiştirmek", isim olarak "göl
ge, öğle vaktinden sonraki gölge" an
lamlarına gelir. Terim olarak gayri müs
limlerden alınan haraç, cizye, ticari mal 
vergisi (uşGr) ve diğer bazı gelirleri ifa
de eder. Fey terimine, ganimet de dahil 
olmak üzere gayri müslimlerden alınan 
her türlü malı içine alacak şekilde kap
samlı bir anlam verenler olmuşsa da yay
gın görüşe göre ganimet feyin kapsamı 
dışındadır. 

Fey kelimesi fıil olarak Kur'an-ı Kerim'
de iki ayrı ayette üç defa (el-Bakara 2 / 
226; ei-Hucurat 49/ 9) "geri dönmek, vaz
geçmek" anlamında, üç ayette de (el
Ahzab 33/50; el-Haşr 59/6, 7) "ganimet 
olarak vermek" manasında geçmekte
dir. Kelime hadislerde hem sözlük hem 
de terim anlamlarında kullanılmıştır (bk. 
Wensinck, el-Mu'cem, "fy'e" md.). Feyin 
"geri dönmek" ve "gölge" şeklindeki söz
lük anlamlarıyla terim anlamı arasında 
bazı alimlerce ilgi kurulmaya çalışılmış
tır. Kudame b. Ca'fer, gayri müslimler
den alınan mallara fey denmesini top
lanan malların veya gelirlerinin müslü
manlara geri dönmesiyle açıklar (el-/ja· 
rac, s. 204). Kafirlerin mallarına, dünya 
malının gölge gibi geçici olduğunu ifa
de etmek üzere fey dendiğini ileri sü
renler de olmuştur. 

Medine döneminde Bedir Gazvesi'n
den sonra nazil olan bir ayette nefl (ço
ğulu enfal) kelimesi kullanılarak ganimet
Ierin Allah ve Resulü'ne ait olduğu bildi
rilmiş (el-Enfii.l 8/ ı) , daha sonra da ga
nimetlerin dağıtımıyla ilgili ayrıntılı hü
kümler içeren bir başka ayet (ei-Enfii.l 
814 ı ı inmiştir. Medine civarında yaşa

yan Beni Nadir yahudilerinin bölgeden 
sürülmesi ve savaşsız olarak mallarının 
ele geçirilmesinin ardından nazil olan 
Haşr süresinin 6-1 O. ayetlerinde ise gay
ri müslimlerden elde edilen mallar hak
kında fey kelimesi kullanılarak bir ön
cekine göre kısmen farklı hükümler ge
tirilmiştir. Çok net olmamakla birlikte 
bu iki grup ayetin farklı üslüp ve hüküm
leri, Hz. Peygamber'in mesela Beni Ku
reyza, Hayber. Vadilkura. Beni Nadir, Fe
dek, Huneyn, Beni Mustali~ ganimetie
riyle ilgili uygulamaları arasında görü
len farklılıklar, daha sonraki dönemde 
fey ve ganimet ayrımı yapılıp bu iki kav
rama farklı anlamlar yüklenmesine im
kan verdiği gibi fakihler arasında orta
ya çıkan, fey ve ganimet terimleriyle il
gili kavram ve kapsam tartışmalarının 
da temel sebebini oluşturmuştur. Öte 
yandan Hz. Ömer döneminde Irak'ın fet
hedilmesinden sonra Sevad arazisinin 
hangi statüye bağlanacağı konusunda 
ashap arasında cereyan eden fikri tar
tışmalar ve bu tartışmaların ardından 
ortaya çıkan uygulama örneği. daha son
raki dönemlerde oluşan hukuk doktri
nini yakından etkilernesinin yanı sıra uy
gulama açısından da bir bakıma model 
teşkil etmiştir. Bu gelişmelerden sonra 
gayri müslim tebaadan alınan çeşitli 

vergi ve gelirler, literatürde genelde fey 
adı altında beytülmalin temel gelir kay
naklarından biri olarak anılmaya başlan
mış: kapsamı, kullanımı ve dağıtımı ile 
tarihi süreç içinde geçirdiği gelişim, ge
rek klasik dönem İslam alimleri ve ge
rekse çağdaş müslüman ve yabancı araş
tırmacılar tarafından ayrıntılı olarak ele 
alınmıştır. 

Irak topraklarının fethedilmesinin ar
dından başkumandan Sa'd b. Ebu Vak
kas, gazilerio bu toprakların da diğer 

ganimet malları gibi kendilerine dağıtıl
ması taleplerini Hz. Ömer'e ilettiğinde 
halife bu konuyu sahabe ile etraflı şe
kilde tartışmıştır. Abdurrahman b. Avf, 
Zübeyr b. Awam bunların gazilere da
ğıtılmasını: Hz. Osman, Ali, Talha, Muaz 
b. Cebel ve Abdullah b. ömer de dağıtıl
mamasını savunmuşlardır. Sonuçta Hz. 
Ömer savaşla elde edilen toprakların di-

FEY 

ğer ganimet malları gibi dağıtılınayıp 

bütün müslümanların yararına vakıf ol
mak üzere (fey mevküfe) sahiplerinin elin
de bırakllmasına karar vererek şöyle de
miştir: " ... Savaşanlarla diğerlerinin ve 
gelecek nesillerin teşkil edeceği müslü
manlar için fey olmak üzere işleyicileriy
le beraber araziyi tutmayı, araziler için 
haraç vergisi koymayı, sahiplerine de 
cizye tayin etmeyi düşündüm" (Ebu Yu
suf, ı. 202) Halife. Sa'd b. Ebü Vakkas'a 
yazdığı mektubunda ganimetieri müs
lüman askerlere bölüştürmesini. arazi 
ve nehirleri ise işleyicilerine bırakması
nı ve bunlardan elde edilecek gelirlerin 
bütün müslümanların atıyyelerine da
hil edilmesini emretmiştir (a.g.e., ı, 192-
194). Hz. Ömer'in bu ifadelerinden dağı
tılınasına izin verilen malların ganimet, 
toprak ve nehirlerin ise fey kabul edil
diği anlaşılmaktadır. Halife bu kanaate 
vanrken Haşr süresinin 6-1 O. ayetleri
ne dayanmış ve feyin bu ayetlerde anı
lan grupların hepsi için genel ve ortak 
bir hak olduğu sonucuna varmıştır (a.g.e., 

I, 208-213) 

Bu ayetlerin ilkinde Allah'ın, peygam
berine fey olarak verdiği şeyler için müs
lümanların at ve deve koşturmadığın
dan, yani savaşın olmadığından bahse
dilmektedir. Kaynaklarda bu ayetin Be
ni Nadir yahudileri hakkında nazil oldu
ğu belirtilir. Hz. Peygamber'in Medine'
de yaşayan bu kabileyi savaş olmaksı
zın şehirden çıkardığı, toprak ve taşına
bilir mallarını kendi şahsi ve ailevi har
camaları için kullandığı, artanını da ci
had amacıyla harcadığı ve başta muha
cirler olmak üzere dilediği kimselere da
ğıttığı bilinmektedir. Sürenin 7. ayetin
de ise Allah'ın, fethedilen ülkelerin eh
linden peygamberine fey olarak verdiği 
şeylerin sadece zenginler arasında do
laşan bir servet olmaması için Allah'a, 
peygambere, yakınlara, yetimlere. yok
sullara ve yolda kalınışiara tahsis edil
diği belirtilmiştir. Hz. Ömer bu iki ayet
le iki ayrı hükmün konulduğu görüşün
dedir. Ona göre 1. ayetle savaş olmak
sızın, 2. ayetle savaş sonucunda ele geçi
rilen mallar hakkındaki hükümler düzen
lenmiştir. Bu iki ayet! birlikte değerlendi
rip 2. ayet! bir öncekinin devamı ve açık
laması sayanlar da vardır. Hz. Ömer'in 
kanaatine meyleden Taberi ikinci görüş
te olanları kınayıp "mütefakkihe" ola
rak nitelemekte, muhtemelen bununla 
Şafıiler'i kastetmektedir. Taberi, 6. aye
tin hükmüne göre barışla ele geçenle
rin Hz. Peygamber'e ait olduğunu ve baş-
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