
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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FEYYOML Abdü lkad ir b. Muhammed 

Şehabeddin Ahmed b. Ahmed es-Sün
batf, Ebü'n-Neca Salim es -SenhOrf ve 
Salih b. Ahmed ei-Bulklnf gibi hocalar
dan ders gördü. Seyyid Şerif et-Tahhan'
dan matematik öğrendi. Böylece hem 
hadis, fıkıh , feraiz gibi dini ilimlerde, 
hem de matematik, astronomi. ilm-i mf
kat gibi aklf ilimlerde söz sahibi oldu. 
Ayrıca mOsikiyle ilgilendi. FeyyOmf'nin 
tasawufa intisap ettiği de bilinmekte
dir. Büyük safilerden Salih b. Ahmed 
ei-Bulklnf'ye kimin kutub olduğu sorul
muş , o da, "Kutub görmek isteyen Ab
dülkadir'e baksın" demiştir. FeyyOmf Ka
hire'de vefat etti. Oğlu Abdülber devri
nin büyük ediplerinden biriydi (Muhibbi. 
ll, 29 ı -298) 

Eserleri. Çok sayıda öğrenci yetiştiren 
FeyyOmf fetvalarıyla halkı aydınlatmış, 

bu arada başta fıkıh. tasawuf. Arap ede
biyatı. astronomi, matematik olmak üze
re çeşitl i alanlarda çok sayıda eser ver
miştir . Günümüze ulaşan başlıca eserle
ri şun lardır: 1. Ceddvilü maJ:ıluli'l-me
tdli 'i '1- felekiyye. Uluğ Bey'in hazırla
mış olduğu astronomi tablolarının esas 
alındığı bu eser burçların hareketleriyle 
ilgilidir. 2. Ceddvilü i{Jüldfi manzari'l 
kamer. Ayın değişik biçimlerini yine Uluğ 
Bey'in tabloianna göre inceleyen bir eser
dir. 3. Nazmü'l- cevdhir ve 'l- yevdkit. 
Vakitlerin tesbitine dairdir. 4. Şer}zu Mür
şideti ' t- tdlib. İbnü'I-Haim'in hesaba dair 
eserine yazdığı şerhtir. s. el -Makama
tü '1- bedi'iyye if vaşfi cemdli'l- me 'dli
mi'l -Mekkiyye. 6. Ret 'u'l-{Jildf (bu altı 
eserin yazma nüshaları için bk. Brockel
mann. ll, 486) 7. Şerhu Nüzheti'n-nüz
zdr. İbn ü'I -Haim'in hesaba dair Mürşi
detü't - tdlib adlı eserine yine kendisinin 
yaptığı muhtasarın şerhidir (yazma nüs
hası için bk. King, II , 911 ). Kaynaklarda 
ayrıca FeyyOmf' nin Şerhu'l-Minhdc, er
Raviü 'l-mühe?-?-eb (bir önceki eser gibi 
Nevevi'nin fıkha dair ef.l'1inhac adlı eseri
nin şerh i olup ondan daha kısadır). Şer

h u '1- Manzumeti 'r- Rahabiyye (feraiz). 
Ferd, idü '1- beldga, adlı eserleriyle İb
nü'I-Haim'in cebire dair el-Mukni' adlı 
kitabına yazdığı bir şerhi olduğu kayde
dilmektedir. 
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FEYYÜMİ, 
Ahmed b. Muhammed 

( ..,..j:.ill ~ .:r. -4>-\ ) 

Ebü'l·Abbas Hat!büddehşe 
Ahmed b. Muhammed b. Al! 

el· Feyyum! el -Hamevi 

1 Hatfbüddehşe diye tanınan oğlu Ebü's
Sena Mahmud da hadis, fıkıh , kelam, 
Arap dili ve edebiyatı alanlarında birçok 
eseri bulunan bir alimdir. 

(ö. 770 / 1368-69) 

FeyyOmf 770 (1368-69) yılında Hama'
da vefat etti. 760'ta ( 1359) öldüğü söyle
nirse de 766 'da (1364 -65) hayatta ol
duğunu gösteren deliller vardır (Guest, 
XXXIII 119011. s. 95) Ayrıca 780'de (1378) 

L 

Arap dil bilgini, hatip, fakih, 
kıraat alimi ve tarihçi. 

_j vefat ettiğine dair rivayet de mevcuttur. 

Muhtemelen VII. (XIII.) yüzyılın sonla
rında Yukarı Mısır'daki FeyyOm şehrin

de doğdu ve orada büyüdü. Hızır ei-Ce
vad onun Irak'taki FeyyQm'da doğduğu
nu söylemektedir ( el · fV!işbafıu '1· münfr, 
naşirin mukaddimesi). Mukrf lakabıyla 

da bilinen FeyyOmf'nin hayatı hakkında 
fazla bilgi yoktur. Daha sonra FeyyQm'
dan Kahire'ye giderek devrinin en büyük 
alimi kabul edilen Ebu Hayyan el-Ende
lüsf'nin yanında öğrenimini tamamladı ve 
Suriye'nin Hama şehrine yerleşti. EyyO
bf Hükümdan Ebü'l- Fida H ama 'da yap
tırdığı Cami u' d- dehşe'nin imam- hatip
liğine onu tayin etti. Bundan dolayı Ha
tfbüddehşe lakabıyla da anılır (Abdülka
dir el-Bağdadf , I, 25) Devrinin dini ve ede
bi ilimlerinde ileri seviyede bir kişi olan 
Ebü'l-Fida'nın ( İbn Tağrfberdl, IX. 292-293). 
yaptırdığı camiye FeyyQmf'yi imam- hatip 
tayin etmesi onun sıradan bir alim olma
dığını göstermektedir. FeyyOmf'nin İbn 

Eserleri. 1. el-Mişbd}zu'l-münfr if ga
rfbi'ş-şerhi'l -kebfr li'r-Rati'f. Şafii fık
hının önemli kaynaklarından biri ve Gaz
zalf'nin el - Vecfz adlı eserinin şerhi olan 
Rafif'nin (ö 623 / I226) Fet}zu'l - 'aziz if 
şer}zi'l - Vecfz adlı kitabındaki garfb ke
limeleri açıklayan bir sözlüktür. Müellif 
kelimeleri. Zemahşerf'nin Esasü'l-bela
ga'sında olduğu gibi kök harflerine gö
re birinciden başlayarak son harfine doğ
ru sıra lamıştır. Kitabın hatimesinde çe
şitli gramer ve dil meselelerini yirmiden 
fazla fasılda özetledikten sonra bu ese-
ri yazarken sözlükler. garfbü'l-hadfs ki
tapları, tefsirler. divanlar, nevadir kitap
ları ile müzekker-müennes konusuna 
ve gramere dair yetmiş kadar eserden 
faydalandığını belirtmekte. bunların pek 
çoğunun adını zikretmektedir. el-Miş
bdhu '1- münfr'i daha önce kaleme aldı
ğı geniş bir eserden özetlediğini söyle
yen FeyyOmf kelimelerin sözlük anlam
larının yanında fıkhY manalarını da zik-

Feyyümi'nin el-Mişba!J.u ' l-münfradl ı eserin in ilk Iki sayfası (SüleymaniyeKtp., Yenicami , nr. 1169) 
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