
hukukuna dair görüş ve tekliflerini ihti
va etmektedir. 7. The Middle East (Patna 
ı 985). Feyzi'nin 1969'da Khuda Bakhsh 
Library'de verdiği Ortadoğu siyaset ve 
tarihiyle ilgili konferansının metnidir. 

B) Tercümeleri ve Neşrettiği Eserler. 1. 
Decô,imü'l-İslam. Nu'man b. Muham
med'in ismaili fıkhına dair bu ünlü ese
rini neşre hazırlamış ve daha sonra in
gilizce'ye tercüme etmiştir. Tenkitli met
ni basılan kitabın (1, Kah i re ı 95 ı ; ll , Ka
hi re ı 96ı; l, Kah i re ı 96 ı , ı 969 ; ll, Kahi
re ı 967) ingilizce tercümesinin bazı bö
lümleri Journal of Bombay Branch of 
Royal Asiatic Society ve Bombay Law 
Report'ta (ı 929, ı 93 ı) yayımlanmıştır. 

Eserin "Kitabü'l-İman" adlı bölümü The 
Bo ok of Faith; from the Da c ii, im al-Is
lam adıyla Bombay'da basılmıştır (1974). 
2. Risôletü '1- ttil~iidôti '1- İmômiyye. İbn 
Babeveyh el-Kummi'nin eserini A Shi'ite 
Creed adıyla ingilizce'ye çevirmiştir (Lon
don ı 949). 3. Kitôbü'l- Veşôyô. Nu'man 
b. Muhammed'in ismaili miras hukuku
na dair olan bu eserini Ismaili Law of 
Wills adıyla ingilizce tercümesiyle bir
likte neşretmiştir (Oxford ı 933) 

Feyzi'nin bunlardan başka çok sayıda 
makalesi ve müşterek çalışması, çeşit
li ansiklopedilerde (mesela bk. EI 1 Iİng.J. 

Elr.) yayımlanan maddeleri yanında 1 SO 
civarında ilmi yayını bulunmaktadır (ça
lışmalarının bir listesi için bk. Farhad Daf
tary, lndo·franica, sy 37, s. 49-63). 

BİBLİYOGRAFYA : 

Asaf A. Ali Fyzee, Outlines of Muhammadan 
Law, Oxford 1987, Önsöz; a.mlf.. The Middle 
East, Patna 1985, Ön söz; Farhad Daftary, "Pro
fessor Asaf A. A. Fyzee (1899-1981 )", Arabi· 
ca, sy. 31, Leiden 1984, s. 327·330; a.mlf., 
"The Bibliography of Asaf A. A. Fyzee", /nda· 
lranica, sy. 37, Calcutta 1984, s. 49·63; ısmail 
K. Poonawala, "In Memoriarn A. A. A. Fyzee 
(1899-1981)", IJMES, sy. 14 (1982), s . 418. 

L 

~ AzMi ÖzcAN 

FEYZİ, Subhizade 
(ö. 1152 / 1739) 

Divan şairi. 

istanbul'da doğdu. Asıl adı Feyzullah'
tır. Sadrazam Hezarpare Ahmed Paşa' 

nın kızının torunu, şehremini rüznam
çecisi şair Subhi Ahmed Efendi'nin oğ
ludur. Tahsilini tamamladıktan sonra, 
babasının vefatı üzerine onun yerine şeh
remini rüznamçecisi olarak memuriyet 
hayatına girdi (1 10 ı 1 ı 689-90) Bu göre
vinin ardından Çariulu Ali Paşa'nın ket
hüda katipliğini, Osman Paşa'nın defter-

darlık ve mektupçuluğunu yaptı. Bazı di
van memuriyetlerinde bulundu. istan
bul'da vefat etti. 

Tezkirelerde yer alan bilgilerden Fey
zi'nin tanınmış bir şair olduğu anlaşıl

maktadır (Safai, vr. 229•; Salim, s. 564-
565). Feyzf'ye eserinde diğer tezkirecHer
den daha geniş yer veren Ramiz onun 
hakkında "şair oğlu şair" ifadesini kulla
nır. Buna göre Feyzi'nin yaşadığı dönem
de iyi bir şair olarak kabul edildiği düşü
nülebilirse de devrin diğer şairleriyle kar
şılaştırıldığında bunun doğru olmadığı 

anlaşılır. Feyzi, farklı bir muhtevaya sa
hip dört mesnevisiyle divanından dolayı 
hamse sahibi şairler arasında anılır. 

Eserleri. 1. Divan. İki nüshası bilinmek
tedir. Bunlardan istanbul Üniversitesi Kü
tüphanesi nüshasında (TY, nr. 2874) iki 
na't, Hz. Hasan ve Hüseyin hakkında iki 
methiye, bir cülüsiyye, altı kaside, bir 
tahmis, 120 gazel, kırk dört rubaf, dok
san iki tarih, altmış müfred ve on sekiz 
lugaz mevcuttur. Topkapı Sarayı Müze
si Kütüphanesi nüshasında ise (Revan 
Köşkü, nr. 80ı, vr. ı b-77•) daha az şiir bu
lunmaktadır (muhtevas ı için bk. Levend, 
s. ı47-l48). Bu nüsha şairin mesnevile
rini de ihtiva etmektedir. 2. Heft Seyya
re (TSMK, Revan Köşkü, nr. 801, vr. 79b_ 
l24b). Eser bir tevhid, bir na't, yedi hi
kaye ve bir hatimeden meydana gelmek
tedir. 1060 beyit tutan hikayeler kısmı 
kırk beş beyitlik bir hatime ile sona erer. 
Şair, 1200 beyitlik bu mesnevisini 1122 
(1710) yılında iki ay içinde tamamladı
ğını söyler. 3. Mir'ôt-ı Suretnüma (vr. 
l25 b-l53b). Mesnevinin bulunduğu kıs

mın ikinci sayfasında eserin adı Mir'at-ı 
Aıemnüma olarak geçmektedir. Kısa 
bir başlangıcın ardından gelen bir na't
tan sonra ''i'tizar" ve "sebeb-i nazm" bö
lümlerinin yer aldığı eser her biri "sıfat" 
başlıklı bölümler .halinde gelişir. Her bö
lümde saki, mey, sagar cür'a gibi işret 
ve işret meclisiyle ilgili konular ele alı

nır. "Edip ya'ni bir heftede ihtimam 1 
Olup yedi yüz beyt ile bu tamam" bey
tlnden eserin bir haftada nazmedildiği 
anlaşılmaktadır. Tarih beytinde de 171 O 
yılında tamamlandığı kaydedilmiştir. 4. 
Saidname (vr. l55b-l95• ). Bir giriş, bir 
na't ve bir mi'raciyyeyi takiben Hulefa-yi 
Raşidin, Hz. Hasan ve Hüseyin hakkında 
yazılmış methiyelerden sonra dini bir 
mesnevi olarak gelişeceği intibaını ve
ren eser sabahı, gündüzü, gecesi, meh
tabıyla baharın tasvir edildiği bir mesne
vi haline dönüşür. "Tavsif-i Hisar-ı Ana
dolu" ve "Tavsif-i Hisar-ı Rumeli" başlık-

FEVZi EFENDi 

lı iki bölüm bir şehrengiz özelliği gös
termesi bakımından dikkat çekicidir. 
On beş fasıl ve 1 000 beyitten meydana 
gelen bu mesnevi 1123 ( 1711) yılında iki 
hafta içinde kaleme alınmıştır. s. Işkna
me (vr. l97b-24! •) Eser bir giriş, bir na't, 
tavsif-i mi'rac ve münacat ile başla

maktadır. "lşkname" başlıklı şiirden son
ra "sıfat-ı aşk", "sıfat-ı aşık", "sıfat-ı 

ma'şük" gibi başlıklar taşıyan manzu
melerle gelişen eser 11 00 beyitten mey
dana gelmektedir. Tarih beytinden bu 
eserin de 1123 yılında yazıldığı ve iki 
haftada tamamlandığı anlaşılmaktadır. 

Feyzf'nin klasik hamse konularının dı
şında kaleme aldığı bu dört mesnevinin 
önemli bir sanat değeri taşıdığını söyle
mek güçtür. Mahalli özellikler göster
mesiyle dikkat çeken Heft Seyyare'de
ki hikayeler teknik bakımından oldukça 
zayıftır. Diğer mesneviler de kayda de
ğer bir özellik taşımaz. Şairin kullandığı 
mazmunlar bu alanda daha önce söylen
miş olanların tekranndan ibarettir. An
cak bu külliyat Türk edebiyatındaki sa
yılı hamse örneklerinden biri kabul edil
diğinden önemli görülmüş, Feyzi de ede
biyat tarihinde devrinin orta halli bir na
zımı olarak yerini almıştır. 
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Son devir 
Nakşibendiyye şeyhlerinden. 

Tekirdağ'da doğdu . Asıl adı Mustafa 
Feyzi olup babası çiftçilikle uğraşan Em
rullah Ağa'dır. İlk dini eğitimini memle
ketindeki hocalardan gördükten sonra 
128S'te (1868) istanbul'a gitti. Beyazıt 
Camii dersiamlarından ağabeyi Mehmed 
Tahir Efendi'nin derslerine devam ede
rek 1882' de icazet aldı. Ertesi yıl yapı
lan ruüs imtihanında başarılı olunca ders 
vekili sıfatıyla Beyazıt Camii'nde göre-
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