
HazTre türbe ile Boybeyi sokağı ara
sındaki kesimde uzanmaktadır. Türbe
nin kuzeyinde de tek tük kabirler mev
cuttur. Hazfredeki mezarlar arasında Ka
valalı Mehmed Ali Paşa'nın eşi Şeminur 
Hanım ile gelini Vicdan Hanım'ın açık tür
be karakterindeki mezarları dikkati çe
ker. Eklektik zevki yansıtan dökümden 
mamul bir şebeke ile kuşatılmış olan her 
iki mezarda, beyaz mermerden çok ince 
bir işçilikle yontulmuş olan lahitler ve şa
hideler devirlerinfo karmaşık üsiObunu 
en iyi şekilde gözler önüne sermektedir. 
Girlandlar, "S" ve "C " kıvrımları , çeşitli 

türde rozetler, kabartma güller, beyzf ve 
dairevi madalyonlar, kıvrık dallar, yivli pi
lasterler ve diğer süsleme unsurları ba
rok, arnpir ve rokoko üsiOplarının ilginç 
bir karışımını sergilemektedir. 
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FENARİ, Alaeddin 

(ö. 903/1497 [?]) 

Osmanlı alimi, kazasker. 

Bursa'da doğdu . Asıl adı Alaeddin Ali 
olup babasının adı Yusuf Balf'dir. İlk Os
manlı şeyhülislamı Molla Fenari'nin to
runudur. Küçük yaşta Herat, Semerkant 
ve Buhara'ya giderek tanınmış hocalar
dan ders gördü ve bir müddet müder
rislik yaptı. Fatih Sultan Mehmed'in hü
kümdarlığının ilk yıllarında Bursa'ya dön
dü. Devrin önde gelen simalarından Mol
la Gürani'nin tavsiyesi üzerine önce Bur
sa Manastır, daha sonra Gazi Murad Han 
Medresesi müderrisliğine getirildi. Mü
derrislikteki başarısı üzerine Bursa ka
dılığına tayin edildi (872 / 1467) Beş yıl 

bu görevde kaldıktan sonra kazasker 
oldu ve 881 'de (1476-77) bu görevden 
ayrıldı. ll. Bayezid zamanında Rumeli ka-

zaskerliğine getirildi (894/ 1489), ardın
dan da Anadolu kazaskeri oldu. Daha 
sonra bu görevinden ayrılarak tasawu
fa yöneldi. Zeyniyye tarikatına giren ve 
Şeyh Hacı Halife'ye intisap eden Fenari'
nin vefat tarihi kesin olarak belli değil
dir. Taşköprizade onun 903 ( 1497) yılı 
civarında öldüğünü yazar. 

Devrinde fıkıh ve fıkıh usulünden baş
ka kelam, belagat ve matematik alan
larındaki bilgisiyle de dikkati çeken Ala
eddin Fenari kadılık görevinin yanı sıra 
ders de okuturdu. İran kültür muhitin
de yetişmiş olması sebebiyle çok sayıda 
Farsça şiir bilir, kendisi de Gammf mah
lasıyla şiir yazardı. Kitap telif etmekten 
çok talebe okutmayı tercih eden Fena
rf'nin kaynaklarda Arap gramerine dair 
el-Kdfiye ile matematiğe dair et- Tec
nis adlı esere şerh yazdığı kaydedilmek
tedir. Onun Bursa kadılığı ve kazasker
likleri sırasında tasdik ettiği bazı vakfİ
yeler günümüze ulaşmıştır. Bunlar 874 
( 1470) tarihli Emir Sultan vakfiyesi, 878 
( 1473) tarihli Mahmud Paşa vakfiyesi, 
889 ( 1484) tarihli Molla Gürani vakfiyesi, 
891 ( 1486) tarihli Saka Şems vakfiyesi 
olup her birinde Mevlana Ali b. YOsuf el
Fenarf imzası yer almaktadır. Bu vakfiye
lerin ilkinde Bursa kadısı, ikincisinde he
nüz Anadolu ve Rumeli olarak ikiye ayrıl
madığı için kazasker olarak zikredilmiş, 
üçüncü ve dördüncü vakfiyelerde ise her
hangi bir sıfatla anılmamıştır. Onun Fe
narf Alfsi olarak da tanındığına dair bazı 
kaynaklarda (Hoca Sadeddin, ll, 515) yer 
alan bilgiler doğru değildir (Repp, s. 22-

25) Cizye muhasebesiyle ilgili 895 (1490) 
tarihli bir hüccette adına rastlanan Ru
meli Kazaskeri Alaeddin'in de Alaeddin 
Fenari olduğu tahmin edilebilir. 

Oğullarından Muhyiddin Mehmed Şah 
Rumeli kazaskerliğine kadar yükselmiş, 
Muhyiddin Çelebi ise şeyhülislam olmuş
tur. 

BİBLİYOGRAFYA : 

istanbul Vakıfları Tahrir Defteri 953 (1 546), 
s. 42, 103 ; Taşköprizade , eş·Şelca'ik, s. 181-
185, 210-211 , 241-242; MecdT, Şekaik Tercü
mesi, s. 199·204 ; Hoca Sadeddin, Tacü 't·teua· 
rfh, II , 515; GazzT, ei-Keuakibü 's-sa' ire, 1, 278· 
279; ibnü'l- ima d, Şezerat, VIII, 18-19; LeknevT. 
ei·Feua'idü'l-behiyy~. s. 139 ·140; Sicill-i Os
man[, lll , 487-488 ; Osmanlı Müellifleri, 1, 354-
355; Kehhale. Mu'cemü'l -mü'elliffn, VII, 264; 
Ziriklf, ei·A' lam (fethullah}, V, 34; R. C. Repp . 
The Müfti of Istanbul, Oxford 1986, s. 21-25, 
172, 263·265; Ömer L. Barkan, "894 Yılı Ciz
yesinin Tahsili'ı.hna Ait Muhasebe Bilançola
rı", TTK Belgele1; 1/ 1 119641. s. 55; J<amüsü'l
a ·lam, V, 3437; J. R. Walsh, "Feniirlziide", E/ 2 

(ing.} , ll , 879. r:;;;:ı 
L."'!l HAMDİ DöNDÜREN 

FENAR11SA CAMii 

FENARİ, Hasan Çelebi 
ı 

L 
(bk. HASAN ÇELEBİ, Femiri). 
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FENARi, Molla 

ı 
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(bk. MOLLA FENARi). 
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FENARİ İSA CAMii 
ı 

İstanbul' da 
XV. yüzyıl sonlarında 

camiye çevrilen eski bir 
Bizans kilisesi. 

L _j 

Fatih ile Çapa semtleri arasındaki Ye
nibahçe vadisinde Vatan caddesi kena
rında bulunmaktadır. Geç Roma çağına 
ait bir mezarlık arazisi üzerinde, İmpa
rator VI. Leon döneminde donanma ku
mandanı Konstantinos Lips tarafından 
kurulan manastırın kilisesi olarak inşa 
edilmiştir. Manastır Moni tu Libos ola
rak adlandırılmış ve· imparatorun da ka
tıldığı açılış töreni 907 Haziranında ya
pılmıştır. XIX. yüzyılda İstanbul'un Bizans 
dönemi eski eserleri üzerinde çalışma 
yapanlar, bu manastırın Fatih Camii ye
rinde olan On iki Havari (Hagioi Aposto
loi) Kilisesi'ne yakın olduğunu göz önün
de tutarak. Fatih Külliyesi'nin darüşşifa
sının sonraları Demirciler Mescidi ola
rak adlandırılan mescidinin Libos (Lips) 
Manastırı kiliselerinin kalintısı olduğu

nu sanmışlardır. Türk araştırmacıları ta
rafından da benimsenen bu görüşün 

doğru olmadığı ve Libos Manastırı ile 
kilisesinin Fenari lsa Camii ile aynı yapı 
olduğu anlaşılmıştır. Kilise Hz. Meryem'e 
(Theotokos) sunulmuştu. Binanın dışın-
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