
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 



alanı kaplayan havzanın ortalarında Bir
ket Karün'a doğru derinlik deniz sevi
yesinin 45 m. kadar altına iner. Nil neh
rine kıyısı olmayan Feyyüm sulama ihti
yacını Nil'in kollarından Bahr-i Yusuf ile 
karşılar. Firavunlar döneminde bu nehir 
kolunun bulunduğu kesimde arazi ka
zanmak gayesiyle bentler yaptırılmış ve 
böylece tarıma elverişli çok kıymetli top
raklar elde edilmiştir. Feyyüm eski kay
naklarda hemen her defasında Mısır is
miyle birlikte zikredilir ve çok gelişmiş 
bir bölge olarak gösterilir (Makdisf. s. 
199; idrfsf, ı. 327-329) 

Amr b. As Mısır'ı fethe geldiğinde bu 
bölgeyi, şehri savaşmadan teslim eden 
halk ile barış anttaşması yaparak ele ge
çirmiş ve istam'ı kabul etmeyenlerden 
cizye alma yoluna gitmiştir. Fetihten son
ra iskan amacıyla gelen Araplar ' ın bir 
kısmı Fustat'ı (eski Kahire) kurarken 
Lahm, Murad, Beni Kilab ve Beni Aclan 
kabileleri özellikle hayvanlarını otlatmak 
için Feyyüm bölgesini tercih ettiler. Ab
basiler'le yaptığı savaşta mağlüp olarak 
Suriye'den Mısır'a geçen Emevller'in son 
halifesi Mervan b. Muhammed Feyyüm 
bölgesinde kendisini takip eden Abbasi 
ordusuna tekrar yeniidi ve onun öldürül
mesiyle Emevi Devleti burada sona er
miş oldu (750). Abbasller döneminde 
Feyyüm bölgenin siyasi gelişmelerinde 
etkin bir rol aldı. Daha sonra Mısır' a ha
kim olan Fatımller, Feyyüm'u idari ba
kımdan Mısır'ın dört eyaletinden biri olan 
Kus'a bağlı bir bölge (küre) yaptılar. Fey
yüm Fatımller'in Şilliği Mısır'da yayma
ları sırasında önemli bir rol oynadı. Ey
yübller döneminde idari yapısında bir 
değ iş i klik olmadan ei-A'malü'l- Feyyü
miyye diye anıldı. Bu döneme kadar il
tizam usulüyle idare edilen toprakları 
589'dan (1193) itibaren ikta olarak bü
yük emir lere verilmeye başlandı. Eyyü
bller Şiiler'in merkezi olan bu bölgede 
Sünnfliği yaymak gayesiyle medreseler 
açtılar : Selahaddin- i Eyyübi 1173'te bu
rada ei-Hankahu's-Salihiyye'yi yaptırdı . 

Bahri Memlükleri döneminde Yukarı 
Mısır emirinin idaresindeki ei-A'malü'I
Feyyümiyye Çerkez Memlükleri zama
nında Behnesa ile birlikte bir kaşiflik* e 
dönüştürüldü. Memlük sultan ları Mısır'ın 

en zengin bölgelerinden olan Feyyüm'
daki Arap şeyhleri ve emirleriyle iyi iliş

kiler kurdular ve onlara asker hazırla
ma karşılığında mukataalar verdiler. Bu
na rağmen bölgenin tam anlamıyla Mem
lük nüfuzu altına girdiği söylenemez. Ni
tekim Feyyüm kaşifi Canim es-Seyfi 

1517' de Osmanlı ordusuna katılarak Mı
sır' ın Türkler tarafından fethinde rol oy
namış, 1522'de ise Garbiye kaşifi İnal 
ile birlikte isyana kalkıştığı için bertaraf 
edilmiştir. Mısır kanunnamesinin tanzi
minden (1 524) sonra bütün ülkede Os
manlı idaresi hissedilir hale geldi ve di
ğer vilayetler gibi Feyyüm da otorite al
tına alındı: ancak daha sonra burası XVII 
ve XVIII. yüzyıllarda isyancı Urban şeyh
lerinin merkezi oldu. 

1798'de Napolyon'un Said bölgesini iş
gali üzerine sancak beyi Murad Bey Fey
yüm'a doğru geri çekildi ve yöre halkı 
da onunla birlikte Fransızlar'a karşı di
rendi. işgalci kuwetlerin çekilmesinden 
(1 806) sonra Memlük beylerinden Yasin 
Bey tarafından ele geçirilen Feyyüm'u 
Kavalalı Mehmed Ali Paşa büyük bir mü
cadele ile geri aldı (1 810). ingilizler' in Mı
sır' ı işgali süresince Feyyüm bölgesi kolo
ni dönemi sanayi hareketlerinde aktif bir 
görev üstlendi. Feyyüm 1220'de (1805) 
vilayet. 1241 ·de ( 1826) memuriyet ve 
1249' da ( 1833) müdüriyet haline geti
rildi. XIX. yüzyılın ortalarında bazan Be
ni Süveyf, Beni Mazar ve İlminya ile. ba
zan da yalnız Beni Süveyf ile birlikte or
ta bölge müdürlüğü , 1870'te de yine tek 
başına müdüriyet oldu: zamanımızda ise 
muhafaza (vilayet) statüsüne sahiptir. 

Nil vadisinde şehirleri birbirine bağla
yan demiryolu hattı (1874) Feyyüm'un 
da kalkınmasında rol oynamıştır. Bugün 
Mısır'ın ekonomik hayatı yanında t urizm 
yönünden de önemli bir yere sahip olan 
Feyyüm'daki Karün gölünün yüzölçümü 
600 kın 2 'dir. Bölgede yapılan arkeoto
jik kazılarda eski dönem medeniyetlerini 
yansıtan birçok tarihi kalıntı ortaya çıka
rılmıştır. Havası yılın dört mevsiminde 
mutedil olan Feyyüm'da ortalama sıcak
lık 29 c· dir. 1986 sayımına göre vilaye
t innüfusu 1.544.047, şehrinki 212.523'
tür. Bölgede pamuk, tüt ün, buğday. zey
tin ve incir ziraatı ile hayvan besiciliği 

yapılır: şehirde oldukça ileri seviyede ip
lik, dokuma, deri ve tütün mamulleri en
düstrileri bulunmaktadır. 

İlk fetih yı llarından başlayarak çeşitli 
dönemlerde Feyyüm bölgesinin her ta
rafında birçok cami, mescid, medrese 
ve köprü inşa edildi. I. Baybars tarafın

dan yaptınldıktan sonra 1512, 1709 ve 
1825 yıllarında tamir edilen Kantaratül
lahim, Kayıtbay' ın eşi Hond Asibay tara
fından yaptırılan mescid ve köprü, Os
manlı döneminde Feyyüm ve Behnesa 
kaşifi Süleyman b. Canim b. Kasruh'un 
yaptırdığı ei -Mescidü'I-Muallak ve Emir 

FEYYOMT. Abdülkadir b. Muhammed 

Süleyman Mescidi Feyyüm'dak.i en önem
li islami eserlerdir. Bölgede kurulan vakıf 
medreseleri yolu ile kültüre büyük hiz
metler sağlandı. Şafii ve Maliki olarak iki
ye ayrılan medreselerde birçok ilim ada
mı yetişti. Ahmed b. Muhammed ei -Fey
yümi (ö. 770 / 1368-69). Abdülkadir b. Mu
hammed ei-Feyyümi (ö 1022/ 1613) ve 
oğlu Abdülber b. Abdülkadir ei-Feyyümi 
(ö. 1071 / 1660) bu şehre nisbet edilen 
tanınmış alimlerdir. 
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li! SEYYİD MUHAMMED ES - SEYYİD 

FEYYÜMI, 
Abdülkadir b. Muhammed 

( 1..5"__,;Al l .ı..- ıY. ,;J lill~ ) 

Abdülkadir b. Muhammed 
b. Ahmed el -Feyyı1m1 

(ö. 1022 / 1613) 

Şafii fakihi, 
matematik ve astronomi alimi. 

_j 

Yukarı Mısır ' daki Feyyüm şehrinden 
olup hayatı hakkında ayrıntılı bilgi yok
tur. Kahire ulemasından Şemseddin er
Remli'den Şafii fıkhı okudu. Daha sonra 
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