
kütüphanede ondan farklı olarak beş 
pencere yer almakta ve bunların üçü av
luya, ikisi mabeyne açılmaktadır; soka
ğa bakan arka ve yan duvarlar sağırdır. 

Aviuyu güney ve batıdan "L" biçimin
de saran on adet medrese hücresi di
ğer yapılardan daha alçak seviyede tu
tu lmuştur. üstleri kubbeyle örtülü olan 
4 x 4 m. ölçüterindeki hücrelerde birer 
ocakta birer dolap nişi mevcuttur. Oda
ların önünde on sütuna basan kemerle
re oturtutmuş kubbelerle örtülü bir re
vak bulunmakta ve bugün açıklıklarının 
kemerlerden itibaren camekanla kapa
tılarak okuma salonu haline getirilmiş 

olduğu görülmektedir. Avlunun ortasın
da altıgen planlı bir şadırvanla bir kuyu 
yer almaktadır. Altı mermer sütunun 
taşıdığı piramit biçiminde basık bir kü
lahla örtülü olan şadırvan, her yüzü mer
merle kaplanmış altı kurnası ve ince iş

çilikli demirden havuz şebekesiyle med
resenin ahengine uyum sağlamış du
rumdadır. Yüksek korkulukla çevrilen 
çıkrıklı kuyu ise iptal edilmiştir. Günü
müzde avlunun büyük bir bölümü çiçek 
bahçesi halindedir. 

Feyzullah Efendi Med·resesi, klasik Os
manlı medrese şemasını devam ettiren 
son örneklerden biridir. Dengeli planı 

ve mimarisiyle ortaya zarif, aydınlık ve 
ferah bir mekan olgusu koyar. Ancak 
gerek cepheyi hareketlendiren çeşme

lerde, gerekse daha geç dönemlerde ye
nilenen içteki kalem işi süslemelerde Ba
tılılaşma döneminin etkileri kendini gös
termektedir. 
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FEZ 

(bk. FAS). 

FEZA' 

( t.Jill ) 

Kıyametin isimlerinden biri. 

_j 

ı 

_j 

"Korkmak, dehşete düşmek" anlamın

da masdar olan feza' kelimesi, isim ola
rak "korkunç bir nesne veya olayın in
san kalbinde doğurduğu nefret hali, şid-

detli korku" manasma gelir. Bundan do
layı kelime Allah'a karşı duyulan hürmet 
ve ta'zim (haşyet) için kullanılmaz (Ra
gıb el-isfahani. el·Mü{redat, "fzca" md.; 
Kamus Tercümesi, III, 357). Çünkü deh
şet korkulan şeyden uzaklaşmayı, haş

yet ise Allah'a yaklaşınayı gerektirir. 

Kur'an - ı Kerim 'de altı ayette geçen fe
za' kavramı (bk. M. F. Abdülbakı, el-Muc
cem, "fzca" md.) üç yerde kıyameti tas
vir etmektedir. inkarcıların dehşete düş
melerini, yenilgilerini ve başka hiçbir ça
relerinin kalmadığını anladıkları zaman 
iman etmelerinin fayda vermeyeceğini 
ifade eden Sebe' süresindeki ayetler ise 
(34 / 5 ı -54) bazı müfessirler tarafından 
Bedir Gazvesi'ni veya ahir zamanda mey
dana gelecek büyük yenilgiyi tasvir et
tiği şeklinde yorumlanırken bazıları bu 
ayetterin inkarcıların ahiretteki durumu
nu dile getirdiğini kabul etmişlerdir (Ta
beri, XXII, 72-76; Kurtubi, XIV, 3ı4 - 318) . 

İslam dininin temel hükümleri içinde 
önemli bir yer tutan ve insandaki sorum
luluk duygusunun esasını oluşturan ahi
ret hayatı İslam literatüründe çeşitli isim
lerle anılmıştır. Gazzall'nin de belirttiği 
gibi (İf:ı.ya', N, 5 ı 6-5 ı 7) ahiret hayatının 
bir kısmı üzücü, bir kısmı sevindirici olan 
muhtelif merhalelerine göre insanların 
yaşayacakları ruhi haller birçok farklı 
terim veya tabirle ifade edilmiştir. Bun
lardan birini oluşturan feza' kavramının 
yer aldığı ayetterin incelenmesinden arı
laşıldığına göre bu kelime daha çok kıya
metin kopmasının ve hesap görülmeden 
önceki bilinmezliğin doğurduğu dehşeti 
dile getirmektedir. O gün korku ve deh
şet, Allah'ın ayetlerini incelemeden. ania
yıp kavramadan onları yalanlayan, ayrıca 
putlara, yaratılmışlara tapmak gibi insan 
haysiyet ve şerefiyle asla bağdaşmayan 
günahları işleyen kimseler içindir. iman
ları ve faydalı işleri sayesinde güzel bir 
akıbete mazhar olanlar ise bu "en büyük 
dehşet" ten ( el-fezau' !-ekber) etkilenme
yeceklerdir. Onların etrafını melekler sa
racak ve dünyada kendilerine vaad edi
len mutlu hayatın başladığını müjdeleye
ceklerdir (bk el-Enbiya 21 /98-103) 

Bütün İslam alimleri Allah'ın rahme
tinin gazabından çok fazla olduğunu ve 
her şeyi kuşattığını tereddütsüz kabul 
ederler. Ancak bu merhamet, gerçek 
adaletin tecellisine ve suçluların ceza
landırılması ilkesine engel teşkil etmez. 
Başlangıçta ilahi nefha ile hayat verilen, 
en güzel şekle büründürülen ve birçok 
yaratıktan üstün kılınan insan, dünya 
hayatında sahip olduğu imkanlardan fay-

FEZAiL 

dalanarak ebedi mutluluğa hazırlanmak
la mükelleftir. Bunu gerçekleştirme zah
metine katianınayıp bütün imkanlarını 
geçici dünya zevklerine harcayanlar ahi
rette bu davranışlarının acı akıbetine 

katlanacaklardır. Kıyametin dehşetini di
le getiren ayetterin yanında Allah'ı dost 
edinenierin (evliyaullah, bk. Yünus ı 0/ 
62-64) karşılaşacakları fevkalade iyi mu
ameleleri tasvir eden ayetterin sayısı da 
oıqukça fazladır. Mesela Fussılet süre
sinde Allah dostlarının, O'nu yegane rab 
tanıyıp istikametten ayrılmayan kimse
ler olduğu ifade edildikten sonra ahiret 
hayatında onların etrafını meleklerin sa
racağı ve kendilerine şöyle hitap edecek
leri haber verilir: "Korkmayın, üzülme
yin. Size vaad edilen cennetle artık sevi
nin. Biz dünya hayatında da ahirette de 
sizin dostlarınızız . Gafür ve rahim olan 
Allah ' ın ikramı olarak orada sizin için ca
nınızın çektiği her şey var; istediğiniz her 
şeyi orada bulacaksınız" (41 / 30-32). 

Hz. Peygamber'den rivayet edilen ha
dislerde de İslam ülkesinin savunulması 
görevini yapanların veya bu yolda şehid 
olanların kıyametin dehşetinden emin 
olacakları ifade edilmektedir (Müsned, 
ll, 404; İbn Mace, "Cihad", 7, 16; Tirmizi, 
"Feza'ilü'l-cihad", 25). 

BİBLİYOGRAFYA : 
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FEzAiL 
( J,:~l) 

Amellerin, vakitlerin, 
şahısların, şehir, ülke ve milletierin 

faziletini anlatan bir kitap türü. _j 

"Artmak, fazlalaşmak, üstün olmak" 
anlamındaki fazi kökünden türeyen fa
ziletin çağulu olan fezail kelimesi, İsla
mi literatürde "bir şeyi veya bir kimseyi 
üstün kılan özellikler" anlamıyla amel
lerin, zamanların, şahısların, kabilelerin, 
milletlerin, yer ve şehirlerin benzerlerin
den üstünlüğünü anlatmak için kulla
nılmış ve bunların her birine dair pek 
çok eser kaleme alınmıştır. Bunlar ara
sında Kur'an'ın (bk FEzAİLÜ'I - KUR'AN), 

Hz. Peygamber'in (bk. HASAis) ve asha
bın (bk FEzAiLÜ's-SAHABE) faziletleriyle 
ilgili olanlar önemli bir yer tutar. 
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FEZAiL 

Arnelierin Fazileti. Fezail kelimesi, "ya
pılmasını dinin tavsiye ettiği güzel iş ve 
hareketler" anlamıyla bazı hadislerde 
geçmektedir. "İyi işlerin en değerlisi, se
ninle ilgisini kesen akrabayı ziyaret et
men. senden esirgeyene vermen, sana 
hakaret edeni bağışlamandır" (Müsned, 
ll, 438} mealindeki hadis bunlardan biri
dir. Allah katında değerli olan davranış
ları belirtmek maksadıyla Resül-i Ek
rem'in "en üstün, en faziletli" anlamın

daki efdal kelimesiyle, "en hayırlı" anla
mındaki hayr kelimesini çok kullandığı 
görülmektedir. "En sevgili" (ehabbü), "en 
mükemmel" (ekmel), "en iyi" (ahsen). "en 
değerli" (ekrem). "en güzel" (atyeb) keli
meleri de aynı anlamda hadislerde sık

ça yer almaktadır. Resülullah'ın en fazi
letli diye zikrettiği şeylerin başında iman, 
Kur'an okuma ve ilim öğrenme gelmek
te. namaz, zekat, oruç, hac, cihad, hic
ret, zikir, tövbe, dua gibi ibadetler de 
özellikle tavsiye edilmektedir. Birer fe
zail sayılan ahlaki davranışlar arasında 
insanlarla iyi geçinmek, eliyle ve diliy
le kimseye zarar vermemek, selamlaş

mak, başkalarının iyiliğini istemek, doğ
ru sözlü olmak, elinin emeğiyle geçinip 
kimseden bir şey istememek gibi hu
suslar ön planda gelmektedir. 

Fezailü'l -a'male dair eser veren ilk mü
ellifın İbn Zencüye (ö. 251 1 865} oldu
ğu tahmin edilmekte (Keş{ü'z ·?unan, II, 
1274}. bu çalışmalardan günümüze ge
len en eski eserin ise İbnü's-Sünni'nin 
(ö. 364/ 974} Feia,ilü'l-acmal'i (Ezher 
Ktp., Hadis, nr. 4146, 149 varakl olduğu 
sanılmaktadır. Hadis hafızı Ziyaeddin 
ei-Makdisi'nin (ö. 643 / 1245}, benzer
leri arasında önemli bir yeri bulunan ve 
titiz bir çalışma sonucunda yayımlanan 
Feia,ilü'l-acmal'i (nşr. Gassan isa Mu
hammed Hermas, Beyrut 14071 1987) bu 
tür kitapların muhtevası hakkında bir 
fikir vermektedir. Abdestin faziletine 
dair hadislerle başlayan eser ezan, na
maz, zikir, cenaze, oruç, zekat. hac, ci
had, nikah, Kur'an, ilim ve ahlak gibi 
konularda 778 hadis ihtiva etmektedir. 
Kitapta hadislerin senedieri zikredilme
miş, sadece sahabi olan ravilerin adları 
verilmiştir. Daha sonraki müelliflerden 
Ebü'I-Berekat en-Nesefi ile İstanbullu 
Mehmed Hıfzi Efendi'nin (TSMK, Meh
med Reşad, nr. 193, 170 varakl aynı adı 
taşıyan eserleri de burada zikredilmeli
dir. Ak Baba diye bilinen İzmitli Ak Ali 
Efendi, 1168 ( 1755) yılında akaide ve 
vaaza dair Feia,il adlı bir eser kaleme 
almıştır (Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin 
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Efendi, nr. 1325, 255 varak}. Ebü'ş - Şeyh'in 

Şevabü'l-acmal'i. Abdülmü'min b. Ha
lef ed-Dimyatfnin ilim, temizlik, namaz, 
oruç, sadaka. hac, cihad. iyilik, akraba 
ziyareti, edep ve zühde dair 2129 hadi
si topladığı el-Metcerü 'r-rabiJ:ı if şeva
bi'l- cameli'ş - şaliJ:ı'i (nşr. Muhammed 
Hüsam Beyzün, Beyrut 1410/ 1990) ve 
Edirneli Sarı Hıfzi Mehmed Efendi 'nin 
A'mal-i Salihat'ı da (Osmanlı Müellifle· 
ri, 1, 139} bu konuya dair eserlerden ba
zılarıdır. Aziz Mahmud Hüdayi'nin Ca
mtu'l -feia,il ve ~iimicu'r-reza,il ad
lı eseriyle (tre. Hasan Kamil Yılmaz. ilim 
Amel ve Seyr ü Süluk, İstanbul 1988} Meh
med Emin oğlu Rifat'ın Fezail-i Ahlak'ı 
ise (İstanbul 1311} sadece faziletli arnel
leri değil aynı zamanda ilmi ve ahlaki fa
ziletleri de konu alan eseriere örnek ola
rak zikredilebilir. Celal Yıldırım. çoğunu 
Kütüb-i Sitte'den seçtiği faziletli arnel
lere dair 400 hadisi tercüme ederek Ha
dis-i Şeriflere Göre Amellerin Fazilet
leri adıyla yayımiarnıştır (İstanbul 1967}. 

Faziletli arnellerden sadece birini konu 
edinen kitaplar, pek çok fezaili bir ara
da ele alan eseriere nisbetle daha çok
tur. İbn Bükeyr diye bilinen Bağdatlı ha
dis hafızı Hüseyin b. Ahmed b. Abdullah 
es-Sayrafi'nin (ö 388/ 998} Feia,ilü't
tesmiye bi - AJ:ımed ve MuJ:ıammed 'i 

(nşr. Ebü Meryem Mecdi Fethi es-Seyyid, 
Tan ta 1411 1 j 990; eser Feia, ilü men is· 
müha Ahmed ev Mul"}ammed olarak da 
bilinmektedir; bk. Sezgin, I, 212}, İbn Ab
dülber en-Nemeri'nin Failü'l- cilm'i (Keş· 
fü'?·zunan, II, 1279}, Osmanlı müellifle
rinden Hatibzade Muhyiddin Efendi'nin 
Feia,ilü'l-cihdd'ı (Süleymaniye Ktp., Aya
sofya, nr. 1984, 1988, 1989}, Veysi'nin Fe
zail -i Kelime-i Tevhid'i (Süleymaniye 
Ktp., Ayasofya, nr. 3247} bu tür eserler
dendir. Ayrıca namazın, namazda ilk saf
ta bulunmanın, orucun, Allah'ı zikretme
nin, esir azat etmenin, çocuğunun ölü
müne sabretmenin. hat ve kitabetin, ok 
atmanın vb. işlerin faziletine dair pek 
çok kitap ve risale yazılmıştır. Hz. Pey
gamber'in günlük dua ve zikirlerine dair 
eserler de (b k. AMELÜ'l- YEVM ve'l-LEY

LE} burada hatırlanmalıdır. 

Faziletli arneller daha çok zayıf riva
yetlere dayanmakta olup bunlarla amel 
edilip edilerneyeceği tartışılmıştır (bk. 
ZAYlF}. Usul kitaplarında ele alınan bu 
konuyu müstakil bir eserde inceleyen 
çalışmalara örnek olarak Eşref b. Said'in 
Hükmü'l- camel bi'l-hadisi'i-iacif ii 
ieta,ili'l-a c mal (Kahir~ 1412 / 1992} adlı 
eseri zikredilebilir. 

Vakitlerin Fazileti. Bazı zamanların Al
lah katında daha değerli olduğu Kur'an 
ve hadislerde belirtilmiştir. Kadir gece
sinin, receb, şaban, ramazan ve şevval 
aylarının, arefe ve cuma günlerinin ve 
diğer bazı zamanların faziletinden bah
seden ayet ve hadislerin bulunması ba
zı alimleri bu konuda eser yazmaya sev
ketmiştir. Ancak bu kitapların çoğunda 
yer alan rivayetler genellikle zayıf, hat
ta bir kısmı asılsızdır. Belli aylarda yapı
lan ibadetlerin faziletini konu alan eser
ler arasında, İbn Şahin'in (ö. 385 / 995} 
çoğu birbirinin aynı ve genellikle zayıf 
olan otuz altı rivayeti senedieriyle birlikte 
naklettiği Feia,ilü şehri ramaian'ı (nşr. 
Semir b. Emin ez-Züheyri, Ürdün 1408/ 
1988), Hasan b. Muhammed b. Hasan ei
Hallal'in Feia,ilü şehri receb 'i (nşr. Amr 
Abdülmün'im, Tanta 1412/ 1992}. Ali ei
Kari'nin el-Edeb ii receb'i ile (nşr. Amr 
Abdülmün'im, Tanta 1412 / 1992} Fethu'r
raJ:ıman bi-feia,ili şacbdn'ı (Bulak İ307} 
sayılabilir. Vakitlerin faziletine dair ri
vayetleri bir araya getiren eserlerin en 
genişi Ahmed b. Hüseyin el- Beyhaki'nin 
Feia,ilü'l - ev~iit'ıdır (nşr. Adnan Abdur
rahman Mecid el-Kaysi, Mekke 1410/ 1990}. 
Kitapta receb, şaban, ramazan, şevval, 
zilhicce ve muharrem ayları ile cuma ve 
pazartesi günlerinin fazileti gibi konu
lara dair 307 hadis toplanmıştır. İbnü'I
Cevzi'nin en-Nur ii feia,ili 'l-eyyam 
ve'ş-şühur'u, İbn Dihye ei-Kelbi'nin el
cAlemü'l-meşhur ii feia,ili'l - eyyam 
ve'ş-şühur'u, İbn Receb ei-Hanbeli'nin 
Le ta, ifü '1- ma c arif fima li-me vasimi 'I
cam mine'l-vezii,if'i (Beyrut 1924) ve 
Abdülgani en-N~blusi'nin Feia,ilü'ş-şü
hur ve 'l-eyyam'ı da (nşr. Mustafa Ab
dülkadir Ata, Beyrut 1406/ 1986} bu tür 
eserlerdendir. 

Şahısların Fazileti. Hz. Peygamber ile 
ashabın faziletine dair eserler dışında 
Resül-i Ekrem'in diliyle övülmüş olan 
tabiin ve tebeu't-tabiin nesillerine men
sup bazı tanınmış kimselerle mezhep 
imamları, veliler, alimler ve tarihi şahsi
yetler hakkında da çeşitli monografiler 
kaleme alınmıştır. Said b. Esed b. Mu
sa'nın iki ciltlik Feiii,ilü 't-tdb(in'i (Sez
gin, I, 355}, İbnü'I-Cevzi'nin birer mena
kıb kitabı mahiyetindeki Feia,ilü'l-]{a
sani'l-Başri (Kahire 1350} ve Feiii,ilü 
Bişri'l-]{afi'si (Brockelmann, I, 662; Sez
gin, I. 638} burada zikredilebilir. Yüsuf b. 
Yahya ei-Megami'nin (ö 288/ 901} Fe
ia,ilü Malik b. Enes'i (lzal"}u ' l·meknan, 
ll, 197), Fahreddin er-Razi'nin Feiii,i
lü'ş-Şiifici'si (Köprülü Ktp., nr. 1127, 134 



varak, nr. 1128, 105 varak ; eser Ahmed 
Hicaz! es-Sekka tarafından fvlenakıbü'l

imam eş-Şa{i'r adıyla yayımlanmıştır [Bey
rut 1986[). Ahmed b. Muhammed b. Ah
med el-Hanefi ile Muhammed b. Müsa
fir b. Osman el-Hanefi'nin Feiô. 'ilü '1-
İmô.m Ebi Ij.anffe adlı eserleri (liaf:ıu ' l
meknan, 11 , 195) mezhep imamlarının fa
ziletine dair kitaplara örnek teşkil eder. 
Mezhep imamlarından bazılarının fazi
letlerini bir arada ele alan eserler de ya
zılmış olup İbn Abdülber en-Nemeri'nin 
Ebu Hanife, Malik ve Şafii'nin faziletle
rine dair el- İntik_ii' if feiô. 'ili' ş- şelô.şe
ti'l-e'immeti'l-iuk_ahô.' adlı eseri bun
lardan biridir (nşr. Hüsameddin el-Kud
si, Kahire 1350). 

Şehirlerin ve Ülkelerin Fazileti. Tarihi 
mahiyetleri itibariyle bazı ülke ve şehir
lerin Kur'an ve hadislerde anılması, as
hap ve tabiin sözlerinde zikredilmesi, 
bazı peygamberlerin veya sahabTierin 
buralarda yaşaması, ayrıca bazı önemli 
şahsiyetterin bu yerlerde yetişmiş olma
sı bu şehirlerin faziletine dair eserler ya
zılmasına yol açmış, İslam tarihindeki 
önemli yerleri sebebiyle en çok Mekke, 
Medine ve Kudüs'ün faziletleri hakkın
da kitaplar kaleme alınmıştır. Bilindiği 

kadarıyla şehirlerin faziletine dair eser
lerin ilki Hasan-ı Basri'ye (ö. 110/728) 
nisbet edilen Feiô.'ilü Mekke'dir (Köp
rülü Ktp., nr. 1603, vr. 1-1 O; Süleymaniye 
Ktp., Ayasofya, nr. 1828, 23 varak; ayrıca 
bk. Sezgin, ı. 592). Yetmiş sekiz rivayeti 
senedieriyle birlikte bir araya getiren 
Mufaddal b. Muhammed el-Cenedi'nin 
(ö 308/ 920) Feiô.'ilü'l-Medfne (nşr. Mu
hammed Mutf' el-Hafız- Gazve Büdeyr, 
Dımaşk 14071 1987) ve Feiô.'ilü Mekke 
(bir bölümü için bk. Zahiriyye Ktp . Hadis. 
nr. 330, vr. 45-52) adlı eserleri de bu ça
lışmalar arasında önemli bir yere sahip
tir. Günümüzde Medine ile ilgili olarak 
yazılan eserler arasında Salih b. Hamid 
b. Said er-Rifai'nin Medine ve Mescid-i 
Nebevi'ye, ayrıca şehrin çeşitli yerlerine 
dair 375 hadisi derleyip tahkik ettiği el 
EJ:ıô.dfşü'l-vô.ride if feiô.'ili'l-Medfne ad
lı doktora çalışması (Medine 1413 / 1992), 
Kudüs'ün fazileti hakkında yazılan kitap
lara örnek olarak da Ebü'l-Ferec İbnü'l
Cevzi'nin Feiô. 'ilü'l -Kuds'ü (nşr. Cebrail 
Süleyman Cebbür, Beyrut 1979) zikredi
lebilir. Kudüs'e değer kazandıran Mes
cid-i Aksa ve onun fazileti hakkında ya
zılan eserlerden faydalanmak suretiyle 
Minhaci (ö 880 / 14 75-76) İthô.fü'l-ahis
şô. bi-feiô.'ili Mescidi'l-Ak_şô. adlı,blr 
eser kaleme almıştır (nşr. Ahmed Rama-

zan Ahmed, 1-11, Kahire 1982). Bu üç şeh
rin faziletini bir arada ele alan çalışma
lar arasında Muhammed el-Yemeni'nin 
Türkçe olarak kaleme aldığı Fezô.il-i 
Mekke Medine ve Kudüs adlı eseri (İÜ 
Ktp., TY, nr. 6802, 150 varakl burada kay
dedilmelidir. Bu üç şehri Dımaşk, Küfe, 
Bağdat, Basra, Belh, Endülüs ve Yemen 
takip etmektedir. Hakkında en çok ki
tap yazılan ülke ise Suriye olup ikinci sı
rada Mısır yer almaktadır. Selahaddin el
Müneccid şehirlerin faziletine dair önem
li eserlerden yetmiş dördünü tesbit et
miştir (İbn Hazm, naşirin mukaddimesi, 
s. he-mim) . 

Öte yandan Mekke. Medine ve Kudüs 
gibi şehirlerin Hz. Peygamber'in hadis
lerinde methedildiğini gören ve Basra 
ile Küfe, Mekke ile Medine, Dımaşk ile 
Bağdat veya Kahire arasında bir reka
bet havası meydana getiren bazı aşırı 

milliyetçiler ve siyasiler bulunduğu gibi, 
doğup büyüdükleri şehirler ResQI-i Ek
rem zamanında henüz kurulmamış olsa 
bile buraların onun diliyle övülmesini ar
zu eden ve bu maksatla hadis uyduran
lar da olmuştur. IL {VIII.) yüzyılda kuru
Ian Bağdat'ın lehinde ve aleyhinde Hz. 
Peygamber' e isnat edilen hadisler bu tür 
rivayetlerdendir (HatTb, I, 24-25, 27-44). 
Methine veya zernınine dair uydurma 
rivayetlerin bulunduğu şehirlere örnek 
olarak İskenderiye, Dimyat, Basra, Bağ
dat, Kazvin. Ürdün. Abadan, Cidde, As
kalan, Nusaybin, Antakya, Horasan, Ta
Iekan. Şaş, Merv, Buhara, Semerkant, 
TGs, Cürcan, Herat. Kayrevan. Sebte ve 
Fas zikredilebilir (Kandemir, s. 50, I 70) . 

Milletierin Fazileti. Bazı milletierin anıl
maya değer özelliklerine dair başka mil
Ietiere mensup yazarlar tarafından ka
leme alınmış eserlerin bulunması bu ne
vi kitaplarda her zaman tarafgir davra
nılmadığını göstermektedir. Ebu Ubeyde 
Ma'mer b. Müsenna 'ya (ö. 209/ 824 [?[) 

nisbet edilen Kitô.bü Feiô.'ili'l-Fürs ile 
(İbnü'n-NedTm , s. 59) Cahiz'in Feza 'ilü'l
Etrak• i (tre. Ramazan Şeşen, Hilafet Ordu

sunun fvlenkıbeleri ve Türklerin Fazilet/e

ri, Ankara 1967). Ebü'I-Abbas Abdullah 
b. Ca'fer b. Hasan ei-Kummi ve Sa'd b. 
İbrahim el- Kummi' nin Failü '1- 'Arab 
(lzahu ' l-meknan, II , 198) adlı eserleri bun
lar arasında sayılabilir. Zeynüddin el- Ira
ki'nin de MeJ:ıaccetü'l-k_urab if feiô.'i
li'l- 'Arab (Süleymaniye Ktp., Bağdatlı 
Vehbi Efendi, nr. 2I5I, vr. 57-74) adlı bir 
risalesi bulunmaktadır. İmam Şafii ve 
Medaini'ye nisbet edilen Kitô.bü Feiô.'i
li Kureyş (İbnü ' n-NedTm, s. I 14, 264), Al-
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lan el-Verrak'a nisbet edilen Kitô.bü Fe
iô.'ili Kinô.ne ve Kitô.b ü Feiô.'ili Rebta 
(İbnü'n-Nedim , s. 1 I 9) gibi eserler de bu 
tür çalışmalardandır. Bazı şahıs, kabile 
veya milletleri yerrnek maksadıyla yazı

Ian kitaplar ise genellikle "mesalib" adıy
la anılmaktadır (Sezgin, II. 60-6 ı) . 

Kitapların faziletine dair eserler de ka
leme alınmıştır. Ebü'l-Kasım Ubeyd b. Mu
hammed es-Siirdi'nin (ö 692/ 1293) Fe
iô. 'ilü 'l-Kitô.bi'l-Cô.mi' li-Ebi 'lsô. et
Tirmi?f (nşr. Subhi es-Samerrat, Beyrut 
14091 I 989) adlı eseri bunlardan biridir. 
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Cahiz'in 
(ö. 255/869) 

Türkler'in karakteri ve 
askerlik meziyetlerine dair eseri. 

_j 

İslam tarihinde Türkler'e tahsis edil
miş en eski eser olarak tanınan Feiô.'i
lü'l- etrô.k 225-245 (840-859) yılları ara
sında kaleme alınmıştır. Kaynaklarda ve 
mevcut yazma nüshalarında Menô.k_ıbü 
cündi 'l-{Jilô.fe ve feiô.'ilü 'l-etrô.k, Me-
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