
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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Iii M. yAŞAR KANDEMİR 

FEzAİLÜ'l-ETRAK 
( <!li)~\ j;l..a! ) 

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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nakıbü't-Türk ve 'ammeti cündi'l-l]i
late gibi adlarla da geçer. Cahiz, kitabı
nın esasını teşkil eden "Feza 'ilü'I-etrak" 
kısmını (Resa 'ill nşr. Abdüsselam M. Ha
rün!. s. 36-86; T. tre. , s. 61-93) Halife Mu'
tasım- Billah döneminde (833-842) yazmış, 
fakat bilinmeyen bazı sebeplerden dolayı 
kendisine takdim edememiştir. Daha 
sonra başına, Hilafet Ordusu 'nu oluştu
ran Horasanlılar, Türkler, Mevall, Araplar 
ve Ebna arasındaki hukuki münasebet
leri ve akrabalık bağlarını gösteren iki 
mukaddime ilave ederek (s 5-35; T. tre., 
s. 39-60) DTvanü't-tevkf'in başkanı Feth 
b. Hakan el- Farisi'ye sunmuştur. 

Eser iki mukaddime ve '"Feza'ilü'l-et
rak" adını taşıyan . kısımdan (maksad) 
meydana gelir. Birinci mukaddime Ca
hiz'in önsözüyle başlar. Bunu, Feth b. 
Hakan el-FarisT'nin meclisinde Hilafet 
Ordusu'nu oluşturan çeşitli unsurların 

meziyetlerinden söz ettiği halde Türk
ler'den hiç bahsetmeyen bir kişinin söz
lerinden bazı nakiller takip eder. Bun
dan sonra Feth b. Hakan'ın bu kişiye ver
diği cevap gelir. Burada Hilafet Ordu
su'ndaki unsurların Hz. Peygamber'e ve 
halifeye yakınlık bakımından eşit şere
fe sahip oldukları ispat edilmeye çalışı
lır . Feth ' in bu cevabını aynı kişinin Ho
rasanlılar'ın, Araplar ' ın , MevalT'nin ve 
Eb na ' nın menkıbeler! hakkında söyle
dikleri takip eder (s. 5-28; T. tre. , s. 39 -
55). İkinci mukaddimede Cahiz tarihten 
ve Kur'an'dan deliller göstererek Hila
fet Ordusu'nun unsurları arasında ya
kınlıklar olduğunu anlatmaya çalışır (s. 
29-35; T. tre. , s. 56-60). 

İslam tarihinin ilk devirlerine ait ha
berlerde ve bazı hadislerde Türkler aley
hinde çeşitli rivayetler vardır (bk. Pellat, 
TfVI, X:.V, ı 1-36). Bu rivayetlerin de etki 
siyle, Mu'tasım- Billah devrinde Hilafet 
Ordusu'nun önemli bir unsuru haline 
gelen Türkler hakkında birçok dediko
du yayılmıştı. Nitekim Cahiz de eserin 
"Feza'ilü'l-etrak" adlı bölümünde, "BenT 
KantUra Seddi ve onların (Türkler) süva
rilerinin Irak hurmalıklarını ne yapacak
ları hakkında bize gelen haberleri duy
muşsunuzdur. Bu hadisler insanların 

Türkler'den korkmaları için söylenmiş

tir. Şimdi ise onlar İslam'ın yardımcısı, 
kalabalık orduları , halifelerin hamisi, sı
ğınağı, sağlam kalkanı oldu " diyerek 
Türkler'in parlak istikbaline dikkat çek
miştir (s 75 ; T. tre , s. 85). 

Üstün bir sezgi gücüne sahip olan Ca
hiz Türkler'in önemini kavramış ve aleyh
lerindeki dedikodulara karşı Arap büyük-
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lerinin Türkler'in karakter. kahramanlık 
ve meziyetleri hakkındaki sözlerini bu 
eserinde toplamış, bunlara kendi göz
lemlerine dayanan bazı olayları da ila
ve etmiştir . Türkler'e dair sözleri nak
ledilen kimseler arasında Cehm b. Saf
van, Humeyd b. AbdülhamTd et-Tüst. Ka
sım b. Seyyar, SaTd b. Ukbe b. Selm, Sü
mame b. Eşres, İbrahim b. SindT gibi 
önemli kumandan ve alimler vardır. Ca
hiz eserin Türkler'in tevazuunu, ağır baş
lılığını, askerlik kabiliyetlerini anlattığı 

bu bölümünde tarafsız davranmaya ça
lışmıştır. "Bir Türk başlı başına bir mil
lettir'' (T. tre. , s. 68); "Türk'ün künyesi 
hareket üzere kurulmuştur" ; "Türk' ün 
ömrünün günlerini toplasan. at üzerin
de geçen günlerinin oturarak geçirdiği 
günlerden daha fazla olduğunu görür
sün" (T. tre, s. 68) ; "Türkler yaltaklan
ma, yaldızlı sözler, münafık.lık, kovucu
luk yapma. yerme, riya, dostlarına karşı 
kibir, arkadaşlarına karşı fenalık nedir 
bilmezler" (T. tre., s. 77); "Türkler' de va
tan sevgisi diğer milletlerden daha faz
ladır'' (T. tre. , s. 78) gibi değerlendirme
ler yaptıktan sonra Yunanlılar'ın felsefe 
ve bilimde, Araplar'ın edebiyatta, Çinli
ler'in sanatta, Türkler 'in ise askerlikte 
üstün olduklarını söylemiş ve askerliğin 
pek çok bilgi gerektiren bir meslek ol
duğuna dikkat çekmiştir. 

Zamanımıza yedi yazma nüshasının 

ulaştığı bilinen Feza 'ilü'l- e trak Van VI o
ten (Leiden 1903; Kahire 1323-1324 [Mü
berred'in el-Kamil ' inin hamiş i ndel) , SasT 
(Kah i re ı 325) ve Abdüsselam Muham
med Ha rün (Ka hi re 1964) tarafından neş
redilmiştir. Eseri ilk defa C. T. Walker İn 
gilizce'ye çevirmiştir (JRAS, ı 925, s. 63 -
97), muhtasar Almanca tercümesi de O. 
Reşer (Rescher) tarafından yapılmıştır 

( Orientalistische fV!iszellen, istanbul 1925, 
1, I 07 - ı 70) Kırgız Türkçesi'ne muhtasar 
tercümesini Kazak İlimler Akademisi ya
yımlamı ştır (Tarih -Orkeologia- Etnografya, 

Turidi, Arkeologie, Almaata 1956, I. 227 -
252). Eserin Türkiye Türkçesi'ne ilk çe
virisi Şerefettin Yaltkaya tarafından ya
pılmıştır (Türk Yurdu, V 1 ı 329 1. s. 894-900, 
932-936, 988-991). Oldukça muhtasar olan 
bu tercümeyi Osman Fevzi Olcay tah
rif ederek 1939'da tekrar neşretmiştir. 
Eserin son tercümesi, yeniden tesis edi
len bir metne dayanılarak Ramazan Şe
şen tarafından gerçekleştirilmiştir (Hi

la{et Ordusu'nun fV!enklbeleri ve Türk· 

ler'in Fazilet/eri, Ankara 1967, 1988) Ze
keriya Kitapçı , et- Türk ii mü' elletati'l
Cahi? (Beyrut 1972) adlı kitabında Fe-

Feia'ila 't-
etrak ' ın 

unva n sayfa s ı 

(Süleymaniye Ktp, , 

Ayasofya , 

nr. 4159) 

·~ t 
. 1 

.. 

za'ilü 'l-etrak'te verilen bilgilerin bir de
ğerlendirmesi ni yapmıştır. 
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Iii RAMAZAN ŞEŞEN 

FEzAİLÜ'l-KUR' AN 
( .;,~IJ:W) 

Kur'an'ın üstünlükleri hakkındaki bilgiler, 
tefsir ilminin bu bilgilere dair disiplini 

ve bu konuyla ilgili literatür için 

L 
kullanılan bir tabir. 

_j 

Kur'an-ı Kerim'in üstünlüklerini, onun 
tamamını veya bazı süre ya da . ayetle
rini öğrenip okuyan, öğreten, dinleyen, 
ezberleyenlerle hükümlerine göre amel 
edenlerin kazanacağı sevapları, bazı sü
re yahut ayetlerinin şifalı oluşuna dair 
ayet ve hadislerde verilen bilgileri ifade 


