
7- 1 o. ayetlerinde zikredilen kimselere 
dağıtılacağı görüşündedirler. Ebü Yü
suf, "Allah bilir ama fey bunlarla bera
ber bunlardan sonra kıyamete kadar 
gelecek müminlere aittir" diyerek Hz. 
Ömer'in uygulamasını esas almıştır (el
ljarac, I. 189- 191). Bu konuda farklı ic
ti hadlarıyla dikkati çeken Şafii ise fe
yin de ganimette olduğu gibi beşe bö
lünüp beşte birin ganimetin beşte biri
nin dağıtıldığı zümreye dağıtılacağını, 

kalan beşte dördün ise yalnız Hz. Pey
gamber'in hakkı olduğunu. onun da bu
nu Allah'ın kendisine gösterdiği yerle
re harcayacağım ifade eder. Ahmed b. 
Hanbel 'in bir görüşü de bu yöndedir. 
Pey ayetinde beşte bir in (humus) ayrıl

masından bahsedilmemekle birlikte ga
nimetin beşte bir inin dağıtılacağı züm
relerle feyin dağıtılacağı kimselerin ay
nı olması ve bu malların aynı kaynaktan 
yani gayri müslimlerden elde edilmesi 
Şafii'yi böyle bir kanaate yöneltmiştir. 
Yine Şafii'ye göre Hz. Peygamber 'den 
sonra feyin onun kullanımına bırakılan 

beşte dördü ergenlik çağına ulaşmış 

mücahldlere, onların bu çağa gelmemiş 
çocuklarına. kadınlara, yıllık yiyecek ve 
giyecek ihtiyaçlarını karşılayacak bir na
faka ve atıyye olarak verilir. Zekat ala
bilen kimselere, mesela bedevilere (a'ra
bf) ve kölelere feyden pay verilmez (el
Üm, IV, 63-65, 77 -78) 

Hz. Peygamber zamanında fey gelir
lerinin miktarı çok azdı ve Medine'deki 
müslümanlara dağıtılıyordu. Kaynaklar, 
Resül-i Ekrem'in kendisine gelen fey ve 
humusu vakit geçirmeden evli olanlara 
iki, bekarlara bir hisse şeklinde dağıtlı 

ğını belirtmektedir (Ebü Ubeyd, s. 353-
355). Hz. Ebü Bekir'in hilafeti sırasında 
da aynı uygulamanın devam ettiği. hat
ta gelen malların hemen dağıtılmasın
dan dolayı beytülmale muhafız konul
masına gerek kalmadığ ı bilinmektedir . 
Öte yandan Hz. Ebü Bekir, Resül-i Ek
rem'in kendilerine mal vermeyi vaad et
tiği kimseler dışındaki Medine'de yaşa
yan bütün müslümanlara büyük küçük, 
hür köle, kadın erkek farkı gözetmek
sizin fey gelirlerini eşit miktarda hila
fetinin ilk yılında 9, ikinci yılında 1 O dir
hem olarak dağıtmıştır (Ebü Yüsuf, I, 307-
310). Hz. Ömer'in bu uygulamaya divan 
teşkilatını kuruncaya kadar devam etti
ği bilinmektedir (a.g.e., 1, 333-335) Fe
tihler sonucu İslam ülkelerinin genişle
mesi ve fey gelirlerinin artması üzerine 
Hz. Ömer yeni bir düzenlemeye gitme 
zorunluluğu hissetmiş ve divan kurumu 

ilk defa bu maksatla ortaya çıkmıştır 

(bk. DivAN) . 

Hz. Ömer fey gelirlerini müslümanla
ra, biri yılda bir defa ata veya atıyye adı 
altında para, diğeri her ay erzak adı al
tında yiyecek olmak üzere iki şekilde da
ğıtmıştır. Bunun için kurduğu divan teş
kilatında müslümanların atıyyelerini fark
lı miktarlarda tesbit etmiş ve hak sa
hiplerinin isimlerini kabile esasına gö
re, Kureyş kabilesinin Hz. Peygamber'in 
mensup olduğu Beni Haşim kolundan 
başlayarak divan defterlerine kaydet
tirmiştir. Böylece Medine'ye her vergi 
gelişte bunun müslümanlara dağıtılma
sı şeklindeki eski uygulama kalkmış, da
ha düzenli ve kurumlaşmış bir uygula
ma devreye girmiştir. Hz. Ömer'in halk
tan vergi toplamak için değil devlet ge
lirlerinden onları faydalandırmak için 
kurduğu divan teşkilatı özellikle bu yö
nüyle dikkati çekmekte ve dönemine gö
re bir orijinallik arzetmektedir. Hz. Ömer 
ata miktarlarının farklı tesbitinde isla
miyet'i erken veya geç kabul etme. di
ne hizmetteki gayret gibi kr iterleri öl
çü almıştır. Bununla beraber kadın er
kek, çoluk çocuk herkese, bu arada me
valiye de fey gelirlerinden ata bağlamış
tır. Sadece mülkiyet hakları bulunmadı

ğı ve kazandıkları sahiplerine ait oldu
ğu için kölelere. başta bedeviler olmak 
üzere çeşitli bölgelerde yaşayıp hicret 
etmemiş veya cihada katılmamış olanlar
la bunların eşierine ve çocuklarına fey
den pay vermemiştir. Ebü Ubeyd, atıyye 
ve yiyeceklerden pay alabilmek için isla
miyet'i savunma ve yerleşik bir hayat 
sürmenin gerekli olduğunu, diğer kimse
lerin kıtlık, kan davaları sonunda meyda
na gelen savaşlar, düşman tecavüzüne 
maruz kalma gibi zaruret halleri olma
dıkça feyden pay alamayacaklarını söyle
mektedir (el-Emual, s. 324-326) Böylece 
Hz. Ömer devlet başkanına fey gelirlerini 
hak sahiplerine dağıtma konusunda bir 
t akdir hakkı tanımış oldu. Hz. Osman'ın 

da aynı uygulamayı benimsediği bilin
mektedir. Hz. Ali ise Ebü Bekir gibi feyi 
hak sahiplerine eşit olarak dağıtma ta
raftarı olmuş ve uygulamayı bu şekilde 
sürdürmüştür (İbn Kudame, Vll, 309) . 

Feye hak kazanan kimselerin fakir ol
malarının gerekli olup olmadığı islam 
hukukçuları tarafından tartışılmıştır. Hu
kukçuların önemli bir kısmı feye hak ka
zanmak için mutlaka faki r olmanın ge
rekmediği, zengin ve fakirin feyde müş
terek olduğu görüşündedir. imam Ma
lik ise feyden ancak f akirier in faydala
nabileceğini söyler. 

FEYiZ 
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FEYİZ 

(~1) 

Bir karşılık beklemeksizin 
yapıp yaratan failden (Allah) 
fiilierin kesintisiz bir şekilde 
sildır olmasını ifade eden 

felsefe terimi 
(bk. SUDÜR). 

FEYİZ 
(~1) 

Bütün bilgilerin ve varlıkların 
Allah'tan zuhıır ve tecelli etmesi 

anlamında tasavvuf terimi. 

_..i 

_j 

Feyiz (feyz) ve feyezan kelimeleri (ço
ğulu füyiiz, füyiizat) sözlükte "fazla suyun 
yatağından taşması , bir haberin şayi ol
ması , bir sırrın ifşa edilmesi " gibi anlam
lara gelir (Kamus Tercümesi, Il, 1290). Fe-
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FEYiZ 

yiz kelimesi mecazi olarak "bağış ve lu
tufkarlık" manasında kullanılmıştır. Bu 
kökten türeyen fiiller ''akmak, taşmak. 
dalmak" anlamında Kur'an ve hadisler
de de geçmektedir. 

İlk sQfiler feyiz ve ondan türetilen ifa
ze, istifaze ve tefeyyüz gibi kelimeleri ta
sawuf terimi olarak kullanmamışlardır. 
Bu kavramı, oluş ve varlığı açıklamak 

üzere kullanan ilk mutasawıf Muhyiddin 
İbnü'l-Arabi olmuştur. İbnü'l-Arabi, bil
gi ve varlık problemini vahdet-i vücud* 
inancı çerçevesinde açıklamak için feyiz 
terimiyle bunun iki şekli olan feyz-i ak
des ve feyz-i mukaddes tabirlerine yer 
vermiştir. Ona göre Allah sürekli bağış 
ve lutuf sahibidir; her çeşit iyilik ve ni
met O'ndan taşıp gelir ve bu taşmaya fe
yiz veya feyezan denir. Cömertliğin mü
kemmel örneğini teşkil etmesi sebebiy
le O'na "mebdeü'l - feyz" ve "feyyaz" is
mi de verilir (el-Fütü/:ıat, ı. 256, 258). İb
nü'l-Arabi'ye göre bilgiler kesbi. mük
teseb ve vehbf, mevhüb olmak üzere iki 
kısma ayrılır. Vehbi bilgiler aklın idrak 
alanının üstünde olduğundan bunlara an
cak ihsan edilirse sahip olunabilir. "Fü
yüzat" denilen bu bilgileri zahir alimle
ri. abid ve zahidler değil gönül ehli olan 
mükaşefe ve müşahede erbabı elde ede
bilir (a.g.e., II, 78). Feyzin kaynağından ge
len bilgiler sırra, oradan ruha, oradan da 
nefse ulaşır. N ebi ve velilere gelen bilgi
ler bu türdendir. İlahi feyiz daimi oldu
ğundan veliler aracılığıyla sürekli olarak 
insanlara ulaşır (a.g.e., IV, 162, 273). Mu
tasawıflar feyiz denince bu ilmi anlar; 
bunu almaya "istifaze, tefeyyüz, ahz-ı 

feyz; vermeye de "ifaze" derler. İlahi ve 
rabbani feyzin insanlara ulaşmasında 

aracı olmaları itibariyle nebi ve veliler de 
· feyzin kaynağı sayılır. Aziz Nesefi, akl-ı 
ewel olmadan hiçbir akıl ve ruha bilginin 
ulaşmayacağını, akl-ı ewelden maksadın 
da Hz. Peygamber olduğunu söyler (Ki· 
tabü' l -insani'l-kamil, s. 235. 315). Şeha
beddin es-Sühreverdi feyzin ulaşmasında 
meleklerin de aracı olduklarını kaydeder 
(el·Elva~:tu 'l·'imadiyye, s. 50, 51 , 166). 

İbnü'l-Arabi bir tek varlığın (Allah) bu
lunduğunu, var olarak görünen her şe
yin bu varlığın çeşitli görüntüleri oldu
ğunu söylerken de feyiz ve feyezan na
zariyesine dayanır. Ona göre bütün var
lıklar, belli bir kaynaktan çıkıp akan bir 
su gibi o varlıktan çıkıp akmaktadır. Her
hangi bir kesintinin söz konusu olmadığı 
bu akışta varlık her an kaynağına muh
taçtır ve her lahza ondan aldığı destekle 
varlığını devam ettirmektedir. Bundan 
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dolayı bir akışın eseri ve bir taşmanın so
nucu olan varlık da aslında bilgi gibi ilahi 
bir feyizdir. Burada feyiz "varlığın zuhur 
ve tecelli etmesi" anlamına gelir. 

Feyiz, biri en kutsal (feyz-i akdes). di
ğeri kutsal (feyz-i mukaddes) olmak üze
re iki çeşittir. En kutsal feyiz, "şeylerin 
ve İstidatlarının önce ilim, sonra da ayn 
mertebesinde var olmalarını gerektiren 
öz sevgi (hubb-i zat!) tecellisinden ibaret
tir" (et-Ta'rr{at, "feyz" md. ; İbnü'l-Arabf, 
Fuşaş, s. 49). Bu tarifle, Hakk'ın Hak'tan 
başka hiçbir şeyin düşünülmediği en yük
sek seviyedeki zat tecellisine işaret edilir. 
Bu mertebede çokluğa imada bulunduğu 
için ilahi isimlerin varlığı bile söz konusu 
olmaz. En kutsal feyiz "Hakk'ın, zatında 
zatı ile zatı için tecelli etmesi" anlamına 
geldiğinden dış alemde herhangi bir te
celliden bahsedilmez. Bu tecelli vahidiy
yet mertebesinde kendini a'yan-ı sabi
te ve bilgi sOretleri halinde belli eder. 

Kutsal feyiz ise en kutsal feyizde söz 
konusu olan ayniarın İstidatlarının dış 

alemde zuhur etmesini gerektiren ilahi 
isimlerin tecellisinden ibarettir. Buna 
göre kutsal feyiz en kutsal feyze daya
nır. En kutsal feyizle a'yan-ı sabite ve 
asli istidatlar ilim mertebesinde hasıl 

olur; kutsal feyizle de bütün gerekleri 
ve nitelikleriyle a'yan-ı sabite dış alem
de ortaya çıkar (et· Ta 'rr{at, "feyz" md.). 
Feyzin bu ikinci mertebesindeki isim te
cellisi çokluk ifade eder. En kutsal feyiz 
la taayyün ve vahidiyyet mertebelerin
deki tecelliden, mukaddes feyiz ise bun
lardan sonra gelen ervah, misal, şehadet 
ve insan mertebesindeki tecelliden iba
rettir (Konuk, Fususü 'l-hikem Tercüme 

ve Şerhi, I, 118). 

Mutasawıflara göre Hak'tan gelen fe
yiz (bilgi ve ruhi zevk hali) akl-ı ewel de
nilen Hz. Peygamber aracılığıyla velile
re, onlar aracılığıyla da insanlara ulaştı
ğından müridierin feyiz menbaı mürşid
lerdir. Mürşidin doğrudan doğruya akl-ı 
ewel vasıtasıyla Hak'tan aldığı feyze "ila
hi feyiz", silsile vasıtasıyla aldığı feyze 
"isnadi feyiz" denir. Müridin tarikata gi
rip şeyhten feyiz ve irfan almasına da 
" ahz-ı feyz" adı verilir. 

Feyiz nazariyesi. Yeni Eflatunculuğun 
kurucusu Plotin'in Enneades'inde yer 
alan, Farabi, İhvan - ı Safa ve İbn Sina'da 
da görülen sud ür teorisini andırdığı, do
layısıyla temelde felsefi kaynağa dayan
dığı ileri sürülerek eleştirilmiştir. Afifl, 
İbnü'l-Arabi'nin feyiz nazariyesinin Plo
tin'in sudQr nazariyesinden farklı oldu
ğu kanaatindedir. 
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FEYLESOF 

(bk. FiLOZOF). 

FEYRÜZ ed·DEYLEMİ 
(bk. FİRÜZ ed-DEYLEMi). 

FE YY ÜM 

( r;..<ll ) 

Yukarı Mısır'da şehir 
ve bu şehrin merkez olduğu il. 

_j 

ı 

_j 

ı 

_j 

Aslında bir coğrafi bölge olan Feyyüm, 
Kahire'nin 100 km. güneybatısında yer 
alan ve ortasında Birket KarQn (Moeris 
gölü) bulunan yaklaşık üçgen biçiminde 
bir havzadır. FeyyQm adı eski Mısır di
linde "göl" ve "deniz" anlamlarını taşıyan 
pa-yôm (Koptça phiom) kelimesinden 
gelir. Zira o dönemde burası bir göller 
bölgesiydi ve özellikle ortasındaki göl 
çevrenin su deposu sayılarak Göl ile Nil 
nehri arasında yer alan FeyyQm Mısır' ın 

en eski şehirlerinden biri olup Firavun
lar devrinde "ada" manasma gelen Şedit 
(Chedit) adıyla kurulmuş ve Sobek'in (tim
sah tanrı) kült merkezi olmasından dola
yı da Helenistik devirde Krokodilopolis 
(timsah şehri) adıyla anılmıştır: Romalı

lar'ın ise buraya Arsinoe dedikleri bilin
mektedir. Müslüman tarihçiler, Hz. YU
suf'un Mısır'da iken ilahi bir işaretle bu 
şehri kurduğunu söylerler. 

Bölgenin sulaklığı bir çöküntü havzası 
olmasına bağlıdır : SO x 40 km 2 'lik bir 


