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1006 (1598) veya 1007'de (1599) Ka
şan'da doğdu. Birçok alim yetiştiren ta
nınmış bir aileye mensuptur. İlk hocası, 
zengin bir kütüphaneye sahip bulunan 
babası Şah Murtaza ' dır. Yirmi yaşında 
iken dönemin en önemli ilim ve kültür 
merkezi olan İsfahan' a gitti. Bir yıl ka
dar burada kaldıktan sonra Ahbariyye 
fıkıh ekolünün ünlü temsilcilerinden Sey
yid Macid-i Bahrani'den fıkıh ve hadis 
okumak için Şiraz'a geçti. Bahrani birkaç 
ay sonra ölünce tekrar İsfahan'a döndü 
ve meşhur filozof, fakih ve muhaddis 
Bahaeddin Arnili'den ders almaya baş
ladı. Bu sırada yine Safevi devrinin par
lak ilmi simalarından olan Mir Damad'
dan da felsefe okumuş olması muhte
meldir. Feyz'in İsfahan'daki bu ikinci ika
meti de uzun sürmedi. 102~'da (1620) 
hac için gittiği Mekke'de bir süre Şii mu
haddislerinden Muhammed b. Hasan b. 
Zeynüddin ei-Amili'den hadis dersi al
dı . iran'a dönünce kendisine yeni bir üs
tat aramaya koyuldu ve o sıralarda Kum 
şehrinde oturan Molla Sadra ile tanışa
rak ona intisap etti. Sekiz yıl Sadra ' nın 
yanında kalan Feyz, onun nezareti altın
da okuduğu dersler ve yaptığı riyazet
ler neticesinde bütün ilimierin iç mana
sma vukuf kazandığını söyler. Sadra'yı 
Feyz'in gerçekten en önemli hocası say
mak gerekir. İşraki felsefe, Muhyiddin 
İbnü'I-Arabi'nin tasawufi görüşleri ve 
Ehl-i beyt'in öğretilerinin bir sentezi olan 
Sadra ' nın düşüncelerinin ekserisini be
nimseyen Feyz'in eserlerinin birçoğun
da Sadra 'nın tesiri açıkça görülmekte
dir. Ancak onun tasawufi yönü Sadra·
nınkinden daha ağır basmaktadır. Muh
sin-i Kaşani'ye Feyz mahlasını veren Mol- o . 

la Sadra onu kızıyla evlendirmiştir. 

Feyz-i Kaşani 1042'de (1632-33) Sad
ra ile beraber Şiraz ' a gitti. Üç yıl sonra 
Ka şan· a dönen Feyz, Şah Safi tarafın
dan İsfahan'da yerleşmeye davet edii
diyse de bu teklifi kabul etmedi. Ancak 
daha sonra 1 052 ( 1642) yılında tahta 
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geçen Il. Şah Abbas'ın bir çağrısına uya
rak birkaç yı l İran başşehrinde cuma 
namazı imamlığını yaptı ve aynı zaman
da Molla Abdullah Medresesi 'nde mü
derrislik görevini de üstlendi. Feyz-i Ka
şani'ye güven ve inancı tam olan Şah 
Abbas defalarca halkın önünde namaz
da ona uydu. Feyz 1068'de (1658) İsfa
han'da kendisi için bir tekke yaptırdı. 
Şah Abbas'ı "batıni ve zahiri kemalat
la süslenmiş" bir hükümdar olarak ta
nımlayan Feyz (el·Mehaccetü' l·beyza ', N , 
8-9), onun Safevi Devleti 'ni şer' i esasla
ra oturtmak yolundaki gayretlerine yar
dımcı olmaya çalıştı ve gördüğü iltifata 
karşılık beŞ eserini kendisine ithaf etti. 
Bu eserlerin en önemlisi, saltanatın ·fel
sefi ve şer'i mahiyetini açıklayan Ayfne- i 
Şc'ihf adındaki kısa fakat özlü Farsça ri
saledir. Feyz aynı konuyu, ilgili ayet ve 
r ivayetlerle zenginleştirilmiş Ziyc'i 'ü '1-
]f.alb adlı Arapça eserinde daha ayrıntılı 
biçimde ele aldı. ll. Şah Abbas'ın 1077'
de (1666) ölümünden sonra bilinmeyen 
bir tarihte tekrar İsfahan'dan ayrılan ve 
hayatının geri kalan yıllarını Ka şan· da 
geçiren Feyz bu şehirde vefat etti ve 
orada gömüldü. 

Çok yaygın şöhretine ve ll. Abbas'tan 
gördüğü iltifata rağmen Feyz-i Kaşani 
tasawufi eğilimlerinden dolayı bazı fa
kihlerin düşmanlıklarını üzerine çekti. 
Ma'süm Ali Şah, onu hocalarından Ba
haeddin Arnili ile beraber Nurbahşiyye 
meşayihinden Muhammed Mü'min-i Seb
zevarfnin mOridierinden sayıyorsa da (Ta· 

ra' ik, II, 322 ; lll, 215) Safevi devrinin kay
naklarında rastlanmayan bu kayıt büyük 
bir ihtimalle asıls ızdır. Nitekim Feyz'in 
en seçkin talebesi olan Seyyid Ni'metul
lah el-Cezairi onun herhangi bir tarika
ta intisap etmiş olduğunu kabul etmez 
(M. Ali Müderris, lV, 379). Feyz'i bir tari
kat mensubu değil, Sünni iran'ın tasav
vuf mirasını XVII. yüzyılın Şifliği benim
semiş olan iran'ına intikal ve mal ettir
meye çalışan bağımsız bir sQfi olarak 
değerlendirmek gerekir. Feyz kendisini 
bu ~eşebbüsünde haklı göstermek için 
tasawufun bütün meşhur simalarının ta
kıyye * prensibine uyarak hakiki mez
heplerini gizleyen birer ŞiT olduklarını 

savunurdu (Abdülhüseyn-i ZerrTnküb. s. 
256) üstadı Molla Sadra gibi büyük öl
çüde Muhyiddin İbnü'I-Arabi'nin etkisi 
altında kalan Feyz- i KaşanT. fakihlerin 
onun hakkındaki menfi tutumlarını göz 
önünde tutarak eserlerinde ismini zik
retmeden ondan "ariflerden biri " diye 
bahseder. Bu ihtiyatına rağmen İbnü'l-

Arabi'nin vahdet-i vücüd anlayışını ve 
kafirlerin cehennemde ebediyen kalma
yacakları yolundaki görüşünü kabul et
tiği için ŞiT fakihlerin sert eleştirisine uğ
ramıştır. Büyük safiler arasında Feyz'in 
en çok sevdiği ve eserlerine ilgi göster
diği kişi Gazzali'dir. Gazzali'nin İ]J.yc'i'ü 
culfun.i'd - dfn adlı eserini, müellifin Ehl-i 
sünnet kaynaklarından naklettiği hadis
lerin yerine, Şii hadis kitaplarında bu
lunan ve muhtevaları yaklaşık aynı olan 
rivayetleri koyarak ŞiTler 'in beğeneceği 

bir hale getirmiş ve bu kitaba el-Me]J.ac
cetü '1- beyic'i' adını vermiştir. Aynı za
manda İ]J.yc'i' nın ikinci kitabına "Ahla
ku'l-imame ve adabü'ş-Şfa" başlıklı bir 
bölüm ekiemiş ve sema bölümünü ta
mamen çıkarmıştır. Ni'metullah el-Ceza-

o · iri'nin ifadesine göre talebelerine mOsi
ki dinietmiş olduğuna bakılırsa Feyz'in 
bu bölümü fakihlerin tenkitlerini önle
me düşüncesiyle esere almadığı söylene
bilir. Feyz-i Kaşani'nin, bir bakıma ken
di hal tercümesi olan el-İnsc'if if beyc'i
ni'l - ]J.alf_ ve 'l-ictisc'if adlı eseri Gazzali'
nin el-Münlf.ı? mine'c;i- c;lalc'il'inin bir 

o taklidi sayılabilir. Bu eserinde filozoflar, 
süfiler, kelamcılar ve fakihlerin görüşle
rini inceleyen Feyz bu grupların, Kur'an - ı 

Kerim ve Ehl-i beyt'in rivayetleriyle te
yit edilmeyen bütün düşüncelerinin red
dedilmesi gerektiği üzerinde durur. Zc'i
dü 's-sc'ilik adlı eserinde ise sülükün ma
kam ve mertetelerini on iki imama at
fedilen hadislerle belgelendirmeye çalı
şır. Kısacası Seyyid Hüseyin Nasr'ın ifa
desiyle Feyz-i Kaşanf "Şfa Gazzalfsi" ola
rak nitelendirilebilir (History of Muslim 
Philesophy, Il, 926) . 

Feyz-i Kaşanf yaşadığı devrin hankah
ta oturup süfi geçinenlerini, hacası Mol
la Sadra 'nın Kesrü eşnc'imi'l-Cc'ihiliyye'
sini andıran Kelimc'it -ı Ta c rife adlı ese
rinde tenkit eder; bilhassa keşf ve kera
met iddiasında bulunanları sert bir dil
le eleştirir. Bununla birlikte sOfTier onu 
kendilerinden göstermekte direnmişler

dir. İsfahan'dan Meşhed'e giden bir sa
fi Feyz'in zikr-i celf, çile çıkarmak. rak
setmek, vecd halindeyken aşıkane şiir
ler okumak ve et yemekten sakınmak 
gibi sQfTierin bazı adetleriDi tasvip etti
ğini söyleyince işin doğrusunu öğrenmek 
için kendisine mektup yazan Meşhedli 
Muhammed Mukim'e verdiği cevapta bu 
adetterin hepsinin on iki imarnın öğreti
lerine aykırı olduğunu açıklamıştır (Re
sul-i Ca' feriyan, sy. 33, s. 106-107) Fakih
ler ve sQfiler arasındaki ihtilaf konusun
da yazdığı bir eserde bu iki grubu "ehl-i 



ilm" ve "ehl-i zühd" unvaniarı altında ele 
almış ve bunların Hz. Peygamber zama
nında mevcut olduğuna dikkat çekerek 
ikisinin de haklı olduğunu ve dolayısıyla 
birbiriyle iyi geçinmelerinin gerektiğini 
vurgulamıştır (M Takı Danişpejüh, IX/ 2, 
s. I 13-134). Feyz bu uzlaştırıcı tutumu
na rağmen fakihlerin düşmanlığından 
kurtulamamıştır. Tuhfetü'l- cuşşal:c adlı 
eserinde kendisini kınayan Muhammed 
Şerif Kummr, es-Sihamü'l-marii:ca min 
agraii'z- Zenadıl:ca adlı kitabında bü
Sün safileri zındık gösteren Ali b. Mu
hammed Şehfdf ve Tuhfetü'l - al]yar mü
ellifi Muhammed Tahir Kummr onun baş
lıca muhalifleridir. Kummf'nin daha son
ra Feyz ile barışmış olduğu yolundaki ri
vayetin doğruluğu tam sabit değildir. 

Molla Sadra kadar felsefeye önem ver
mediği halde Feyz-i Kaşanr bazı eserle
rinde hocasının üslübuna sadık kalarak 
felsefi terimler ve kavramları tasawufl 
terimlerle karıştırır. Mesela Kelimat-ı 

Meknılne adlı risalesinde on iki imam
dan bahsederken onları "akl-ı kül" ile 
eşit tutar. Uşıllü'l-macarif adlı kitabı 
ise tamamen felsefe diliyle yazılmıştır. 

Hayatının sonuna doğru tasawuftan 
ziyade hadisle uğraştığı söylenen Feyz-i 
Kaşanr bu sahada da eser vermiştir. el
Vafi adlı eserinde ŞTa'nın muteber say
dığı dört hadis kitabının ihtiva ettiği ri
vayetleri yeni bir tertibe göre sıralayıp 
şerhetmiştir. Bu eser ŞTa'nın ana hadis 
kitapları arasında yer alır. Tefsirle de il
gilenen Feyz es-Safi adlı eserinde Ehl-i 
beyt'in ayetlerin açıklamasıyla ilgili riva
yetlerini toplamıştır. 

Feyz'in tasawufl görüşleri, Ehl-i beyt 
imamlarının rivayetlerine belirleyici bir 
önem veren ve yalnız fıkıhta değil bütün 
alanlarda akılcılığa karşı olan Ahbariyye 
fıkıh ekolüne dahil oluşuyla bütünleşir. 
Daha yirmi yaşlarında iken kaleme aldı
ğı Nal:cdü '1 - uşılli'l- fıl:chiyye adlı ese
rinde, a-kılcılığa taraftar ve genellikle ta
sawufa karşı olan Usüliyye fıkıh ekolü
nü sert bir şekilde tenkit etmiştir. Daha 
sonra yazdığı Seffnetü'n -necat'ta UsQ
ITier'in cennete giremeyeceklerini iddia 
edecek kadar ileri giden Feyz bazı Ahba
rTier tarafından bile kınanmıştır. Fıkıh 

alanında en önemli eserleri olan Mucta
şamü'ş-Şfca ve MefatfJ:ıu'ş-şeraytde 
önemli yenilikler görülür. Fıkhın bütün 
konularını "el-ibadat ve's-siyasat", "el
adat ve'l-muamelat" olmak üzere iki ana 
bölüme ayıran Feyz ayrıca fıkhın bazı bö
lümlerini birleştirmiş veya insan hayatı
na göre yerlerini değiştirmiştir; mesela 
taharetin bir kolu sayılan ve fıkıh kitap-

larının baş taraflarında yer alan ölülerle 
ilgili hükümleri kendi eserlerinin sonla
rında ele alır. Bu bakımdan da Feyz'in 
Gazzalf'nin tesiri altında kaldığını söy
lemek mümkündür (Hossein Moderrisi 
Tabatabai, s. 16) Feyz, şarkı söylemenin 
haram olup olmadığı ve necasetle kirle
nen bir nesnenin başka bir nesneyi kirle
tip kirletmemesi gibi bazı meselelerde 
mensup olduğu Ahbariyye ekolünden ay
rılan görüşleri yüzünden de eleştirilmiştir. 

Yaşadığı devrin alimlerinin birçoğu gi
bi şiir de söyleyen Feyz-i Kaşanf'nin 6000 
beyitten oluşan divanını XIX. yüzyılın tez
kirecilerinden Rıza Kulı Han Hidayet, "Di
vanı yüce hikmetler ve değerli incelik
lerle dopdoludur" sözleriyle övmüştür 

(Mecmacu'l·fuşaha', IV, 48-49). 

Ni'metullah ei-Cezairf, Muhammed Safd 
Kummr, el- Valf'yi şerheden ve el-Me
J:ıaccetü '1- bey:ia' adlı eserini istinsah 
eden oğlu Muhammed Alemü'I -Hüda, 
Feyz-i Kaşanf'nin yetiştirdiği talebeler 
arasında zikredilebilir. Ayrıca tasawuf 
düşmanı olarak bilinen Muhammed Ba
kır el-Meclisi, aralarındaki bütün fikri 
ihtilaflara rağmen Feyz'den hadis riva
yet ettiğini söyler. Fakat Meclisi'nin te
siriyle bütün iran'a yayılan şiddetli ta
sawuf düşmanlığının bir sonucu olarak 
Şah Sultan Hüseyin döneminde (1694-
1722) isfahan'daki Feyz-i Kaşanr tekke
sinin yerle bir edildiği rivayet edilir (M. 
Mehdi isfahanr, s. 183). 

Eserleri. Feyz-i Kaşanr felsefe, tasav
vuf, kelam, ahlak, hadis, tefsir, fıkıh ve 
fıkıh usulü gibi konularda tamamına ya
kım Arapça olan 1 OO'ü aşkın eser kale
me almıştır (eserlerinin bir listesi için bk. 
M. Ali Müderris, lV, 374-378; Yusuf b. Ah
med el-Bahranf, s. 122-130). Başlıca eser
leri şunlardır: A) Felsefe, Kelam ve Tasav
vuf. 1. cAynü 'l -yal:cin (Tahran 1303 hş., 
131 ı hş., 1313 hş) Felsefe ve kelamla il
gili çeşitli konuları ihtiva etmektedir. Mü
ellifin daha sonra Usulü'I-ma c arif adıy
la ihtisar ettiği bu eser Seyyid Celaled
din Aştiyanr tarafından geniş bir mukad
dime ile birlikte neşredilmiştir (Meşhed 
1354 hş ./ 1975). z. cİlmü'l-yal:cin. Kelama . 
dair olup sırasıyla Allah, melekler, kitap
lar, peygamberler ve ahiret günü hak
kında bilgi ihtiva eden "maksad" adlı 

dört ana bölüme ayrılmıştır. cAynü'l
yakin ile birlikte basılan eser daha son
ra Muhsin Bidarfer tarafından yayımlan
mıştır (1-11, Kum 1400/ 1358 hş.). Müellif 
bu kitabını Envarü'l-hikme (Tahran, ts.) 
ve eJ -Macarif(yazma ~üshası için bk. M. 
As af Fikret, s. 5 31) adlarıyla ihtisar etmiş
tir. 3. el-Kelimatü'l -meknılne if culıl-
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mi ehli'l- ma c rife (Tahran 13 I O, I 3 I 6, 
1317, 1342 hş.; Bombay 1296; bu ri sale
nin ingilizce özeti için bk. Nasr, s. 927-930 ; 
bazı parçalarının Fransızca tercümesi için 
bk. Corbin, Corps Spirituel, s. 206-21 O) 4. 

el-Kelimatü't-tacrffe if menşe'i il]ti
lafi'l- ümmeti'l - merhılme (Tahran 1316) 
s.Ziya 'ü 'J-I:calb(Tahran 1303,1311 hş) 
6. Ayfne-i Şahi(ŞTraz 1320 hş ./ 1941; Ter· 
ceme·i Şalat ve Ül{etname ile birlikte in
gilizce tercümesi için bk. Chittick, s. 269-
284). 7. Kurretü'l- cuyıln fi'l-macarif 
ve'l-J:ıikem (Tahran 1299, 1378 hş). 

B) Ahlak. 1. el-MeJ:ıaccetü'l-bey:ia' fi 
teh~fbi'l-İJ:ıyô.' . Gazza1f'nin İJ:ıya'ü culı1-
mi' d- din adlı eserinin ŞTa görüş ve riva
yetleri esas alınarak düzenlenmiş şek
lidir. Kitap Seyyid Muhammed Mişkat 
(1-IV, Tahran 1339-1340 hş ./ 1960-1961) 

ve Ali Ekber Gaffarr (!-VIII, Tahran 1339-
ı 340 hş., aynı neşrin daha sonra ofset bas
kıları yapılmıştır: Kum 1383; Beyrut 1403 / 
ı 983) tarafından neşredilmiştir. z. el
Hai:cii 'il:c if meJ:ıasini'l- al]lal:c. Bir önce
ki eserin muhtasarıdır. Kitap müellifin 
~urretü '1- cuyı1n ve MişbaJ:ıu '1 - en:z.ô.r 
adlı eserleriyle birlikte basılmış (Tahran 
ı 299), ayrıca Seyyid İbrahim Miyanecr 
(Tahran 1378) ve Muhsin Akli (Kum 1409) 
tarafından da yayımlanmıştır. 

C) Fıkıh ve Fıkıh Usulü. 1. Nai:cdü'l- uşıl

li'l- fıl:chiyye (yazma nüshası için b k. Aga 
Büzürg-i Tahranf, XXIV, 273). z. Sefine
tü'n-necat (yazma nüshaları için bk. M. 
Asaf Fikret, s. 309; Seyyid Ahmed Hüsey
nT, VIII, 369; XIII , 97). 3. Muctaşamü'ş
şta if aJ:ıkdmi'ş-şerfca (yazma nüsha
ları için bk. M. Asaf Fikret

1 
s. 533; Seyyid 

Ahmed HüseynT, 1, 246; IX, 275). 4. Mefa
tfJ:ıu'ş-şera't. Muctaşqmü'ş-Şica'nın 
muhtasarıdır (yazma nüshaları için bk. M. 
Asaf Fikret, s. 538-539; Seyyid Ahmed Hü
seynT, XII, 97, 167). S. en-Nul]be (Tahran 
1303, 1324, 1328) 

D) Tefsir. Tefsirü's-safi (Tahran l 266, 
1271, 1275, 1276, 1286, 1310-1 I, 1316, 
1324, 1334, 1374-1375; Tepriz 1269, ı272; 
Bombay ı 274; nşr. Hüseyin el-A'lemi, l-V, 
Beyrut ı 399, ı 979, ı402/ ı 982). Müellif 
bu eserini el-Aşta adıyla ihtisar etmiş
tir (Bombay ı274; Tahran ı3IO-ı3ı ı, 1353-
ı354) 

E) Hadis.1. el-Vafi(l-11, Tahran l3ıO

ı 3 14; I-III, Tahran 1322-1324 ; I-III, Kum 
1404/ 1984) Müellif tarafından eş-Şafi 
adıyla ihtisar edilmiştir. z. en-Nevadir 
(Tahran 1339 hş.). Şia'nın meşhur dört 
hadis kitabında bulunmayan rivayetleri 
içine almaktadır. 

Feyz- i Kaşanf'nin şiirlerini ihtiva eden 
divanının çeşitli baskıları yapılmış (Bom-
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bay ı300 ; Tahran ı300, 1348, 1357), ayrı
ca diğer bazı mersiye, kaside, rubal ve 
gazellerinin yer aldığı Gülzar-ı ~uds 

adlı risalesiyle birlikte basılmıştır (Tah
ran ı339hş . , ı36ı hş ./ 1982) . 
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FEyzi, Asaf Ali Asgar 

(~..,.....ı~u..-1) 
(1899-1981) 

İslam hukuku 
ve Şii- İsmaili fıkhına dair 
çalışmalarıyla tanınap. 

Hindistanlı alim. 
_j 

10 Nisan 1899'da Hindistan'da Poona 
yakınlarındaki Matheran'da doğdu. Sü
leymanl Bohraları'nın tanınmış bir ailesi 
olan TyabcTier'e mensuptur. Dedesi Bed
reddin Tyabcf, Hindistan 'ın ileri gelen 
müslüman toplum önderleri arasında yer 
alıyordu. İlk ve orta öğrenimini Bom
bay'da tamamlayan Feyzl, aynı yerde 
bulunan St. Xavier's College'da hukuk 
öğrenimi gördükten sonra yüksek tahsil 
için 1922 yılında ingiltere'ye gitti. Cam
bridge Üniversitesi St. John's College'
da İslam hukuku, İslam tarihi, Arapça ve 
Farsça okudu. Burada Reynold Alleyne 
Nicholson ve Edward Granville Browne 
gibi tanınmış şarkiyatçılardan dersler al
dı. 1925'te avukat olarak Middle Temple 
barosuna kaydoldu. 1926'da Hindistan'a 
döndü ve Bombay Yüksek Mahkemesi'n
de 1938 yılına kadar avukatlık yaptı. 
1929'da Bombay Government Law Col
lege'da hukuk dersleri vermeye başladı. 
1933 yılında Bombay'da Wiladimir ıva
now'la birlikte lll. Ağa Han Sultan Mu
hammed Şah'ın himayesinde Islamic Re
search Association adlı müesseseyi kur
du. Bu kuruluş daha çok ismailiyye mez
hebiyle ilgili çalışmalar yaptığı için son
raları Ismaili Society of Bombay adını al
mıştır. 1938-1947 yılları arasında Bom
bay'da adı geçen kolejin müdürü ve is
lam hukuku profesörü olarak görevini 
sürdürdü. 1949- 1951 yıllarında Hindis
tan'ın Kahire büyükelçiliği görevini yü
rüttü. 1952'de Yeni Delhi'de Union Pub
lic Service Commission'ın üyesi olarak 
görevlendirildi. 1957-1960 yılları arasın
da Srinagar'da Jammu- Keşmir Üniver
sitesi rektörlüğünde bulundu. Bundan 
sonra bütün resmi görevlerinden ayrı

lan Feyzl zamanını öğretim ve telif fa
aliyetlerine hasretti. 1962-1963 öğre
tim yılından itibaren misafir profesör 
olarak Cambridge Üniversitesi, Kanada 
McGill Üniversitesi islam Araştırmaları 
Enstitüsü ve California Üniversitesi'nde 
İslam hukuku dersleri verdi. Kahire ve 
Şam Arap akademileri ve Royal Asiatic 
Society gibi milletlerarası birçok ilmi ku
ruluşun üyeliğine seçildi. Islamic Cul
ture ve Royal Asiaüc Society dergileri-

nin (Bombay şubesi) editörlüklerini yap
tı. Son olarak da The Encyclopaedia of 
Islam 'ın ikinci baskısının (Ef2) ilim heye
tinde bulundu. Feyzi, uzun süren bir has
talık devresi sonunda 23 Ekim 1981 ta
rihinde Bombay'da vefat etti. 

islam hukukunun günün şartlarına 
göre yeniden yorumlanıp şekillendiril

mesinin kararlı bir savunucusu olan. bu 
konuyu eserlerinde ve ilmi toplantılarda 
devamlı gündeme getiren Feyzl, ismai
liyye ile ilgili çalışmalarında da XX. yüz
yıla damgasını vuran bir ilim adamıdır. 
ismailf bir aileden gelmiş olmanın ver
diği kültürel temel ve kaynak zengin
liğiyle o ana kadar İsmailHer arasında 
yaygın olan dış dünyaya kapalılık anlayı
şını reddetmiş, toplayabildiği 200'e ya
kın nadir ismailf el yazması koleksiyo
nunu Bombay Üniversitesi Kütüphane
si'ne bağışiayarak araştırmacıların kul
lanımına sunmuştur (M. Goriawala, Ca· 

talogue of The Fyzee Calleetion of lsmaili 
Manuscripts, Bombay ı 965). ismailiyye ko
nusundaki çalışmalarını uzun süre ünlü 
Rus şarkiyatçı Wiladimir lvanov'la birlik
te ve onun nezaretinde yürütmüştür. 

Eserleri. Feyzf'nin yayımlanan çalışma

larından bazıları şunlardır: A) Telif Eser
leri. 1. Introduction to the Study of Mu
hammadan Law (London ı 931 ). Müel
lif, İslam hukukuna giriş mahiyetindeki 
bu ilk çalışmasında tarihi ve sosyokül
türel şartların İslam hukukunun oluşu
mundaki rolü üzerinde durur. 2. Outli
nes of Muhammadan Law (Oxford ı949 ; 

yeni ilave ve değerlendirmelerle birlikte 
Oxford 1955, ı960, ı964 , ı974, 1987). Bir 
öncekinin devamı sayılabilecek olan bu 
eserinde Feyzl islam hukukundaki me
seleleri daha ayrıntılı bir şekilde incele
miştir. Müslüman toplumdan alınan ör
neklerle zenginleştirilmiş bir islam hu
kuku el kitabı olarak hazırlanan bu eser 
müellifin en önemli çalışmalarından bi
ridir. 3. A Modern Approach to Islam 
(Bombay-New York ı 963). İslam hukuku 
hakkındaki modernist görüşlerini ihtiva 
etmektedir. 4. Casesin the Muhamma
dan Law in India and Pakistan (Oxford 
ı 956) İslam hukukunun Hindistan ve Pa
kistan'daki uygulamalarına dair örnek 
ve değerlendirmeleri kapsar. 5. Compen
dium of Fa ümid Law (Simla ı 969). Da
vüdl ve Süleymanl Bohraları'nın fıkhıy
la ilgili bir çalışmadır. 6. The Reform of 
Muslim Personal Law in India (Bom
bay ı97ı) . Urduca'sı Islam Avr Asr-ı Ce
did (New Del hi ı 97 ı) adıyla neşredilen bu 
eser Hindistan'da uygulanan islam aile 


