
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 
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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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FEYZİ EFENDi 
(1851·1926) 

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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ve başladı. Bu arada S Safer 130S'te (23 
Ekim 1887) ibtida-i haric rütbe~iyle istan
bul müderrisliği payesini elde etti. 1893'
te öğrencilerine ilk icazetini verdi. 27 Ra
mazan 132S'te (3 Kasım 1907) " mQsıle-i 

Sahn" rütbesiyle Şehzadebaşı i;>rrıail Paşa 
Medresesi müderrisliğine getjrilçli. 

Bir süre sonra dördüncü Qsmanf ve 
dördüncü Mecfdf nişanı ile taltif edilen 
Feyzi Efendi 191 O'da huzur dersleri mu
hataplığına tayin edildi. Huzur dersleri
nin sona erdiği 1919 yılına kadar bu va
zifeye devam etti. Ömer Ziyaeqdin Da
ğıstanf'nin vefatı üzerine GümQşhanevf 
Dergahı şeyhi oldu. Tekke ve zayiyelerin 
kapatılmasına kadar (1925) b\.1 görevi 
sürdürdü. Aynı zamanda Beyazıt Camii'n
de derslamlık yapan Feyzi Efendi 23 Mu
harrem 134S'te (3 Ağustos 1926) Gümüş
hanevi Tekkesi'nde vefat etti. Halifele
rinden Mehmet Zahit Kotku'nun ifade
sine göre ömrünün yirmi dört yılını hal
vette geçiren Feyzi Efendi'nin mE!zarı Sü
leymaniye Camii haziresinde Kai')Qnf Sul
tan Süleyman Türbesi civarındacjır. 

Yenicami'de hadis okuttu!)u da bili
nen Feyzi Efendi son devrin tımnmış 
şeyhlerinden Abdülaziz BekkinE!. Hasib 
Efendi ve Mehmet Zahit (Kotku) efendi
leri yetiştirmiştir. 
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ı 
FEYZİ-i HİNDİ 

ı 

(r.S.J:Jı ~ ) 

Ebü'l-Feyz b. Şeyh 
Mübarek el-Mehdevl 

(ö. 1004/ 1595) 

Ekber Şah döneminin önde g~len 

L 
şair, alim ve düşünürlerİI1den. 

_j 

9S4'te (1547) Agra'da (Ekberab~d} doğ
r;lu. Ailesi Arap asıllı olup Yemen 'den 
Sind'e, daha sonra da Hindistan'a göç 
ederek Racastan'daki Nagor'a yerleş

mişti. 911 (1505) yılında burada dünya
ya gelen babası Şeyh Mübarek b. Hızır 

gençliğinde Gucerat'a gidip E;bü'I-Fazl - ı 

Kazerunr ve Mevlana İmad-i Larf gibi ta
nınmış alimler yanında öğrel')irT! gördü. 
9SO'de (1543) gittiği Agra 'qa evlendi. 
Feyzf öğrenimini babasının yanırıda yap
tı. İmamiyye sıası 'na mensup olan baba 
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Feyzi- i H indi'nin diva nı n ı n ilk iki sayfas ı (SUieyma nlye Ktp. , HSlet Efendi, nr. 155) 

ile oğul mülhidliklE! itharn edilerek öldü
rülmelerine karar verildi. Ölümden an
cak gizlenerek kurtulabilen Feyzf ve Şeyh 
Mübarek, Ekber Şah'ın süt kardeşi Mir
za Azfz vasıtasıyla Ekber'le tanışma im
kanını buldular (974/ ı 566) . Ekber tara
fından çok iyi karşılanall Feyzf yazdığı 
bir kaside ile hükürndarıp gönlünü fet
hetti ve saraya alıncjı. Kendisinden önce 
sarayda "melikü'ş " şuara " unvanını taşı

yan Gazaif-i Meşhıadf ölünce onun yeri
ne geçti (984/ 1576) Feyzrye ayrıca dev
let işleriyle ilgili görevler de verildi. Özel
likle mansabdarlık görevi ona birçok im
tiyaz sağladı. Melikü'ş - şuara unvanına 

layık olduğunu gqstermek için 987'de 
(1579) Nizarnl-i Gencevf'pin ünlü ham
sesine nazfre olarak bir hamse yazmayı 
tasarladı. Ancak bı,.ı düşüncesini kısmen 

gerçekleştirebildi. Aynı yıl Ekber Şah'ın 
oğlu Şehzade Danyal'in mürebbiliğine 
tayin edildi. Ekber Şah'ın İslamiyet, Hı
ristiyanlık, ZerdüştTiik, Hirıduizm ve Bu
dizm gibi çeşitli inanç si~emlerini bir
leştirerek "din-i il~hi" adıyla yeni bir din 
kurmasında Feyzf"i Hindf, babası Şeyh 
Mübarek ve kardeşi Ebü'l-Fazl el-Alla
mf etkili olmuştur. Meşhur tarihçi Ab
dülkadir el-Bedaurır ve djğer bazı alim
ler onları, Ekber Şcıh'ın dine bağlılığını 
sarstıkları için şiqdetle tenkit ederler. 

Feyzf, 993 'te (1585) Peşaver'deki YQ
sı,.ıfzaylar 'a karşı girişilen sefE!re katıl

dı. 997'de (1588) Ekber Şah ile birlikte 
Keşmir 'e gitti. İki yıl sonra elçi olarak 
Dekken'de Handeş Hükümdan Raca Ali 
Han ve Ahmednagar Hükümı;ları Bur
han Nizamşah'ın sarayıarına gönderildi. 
Görevini tamamladıktan sonra başşehir 
Fıatihpür Sikri'ye döndü (1001 / 1592) . 10 
Sflfer 1004'te (15 Ekim 1595) Agra 'da 
vefat eden Fıayzf-i Hindf babasının yanı
nı=ı gömüldü. Kütüphanesinde bulunan 
ÇÇ>ğu müellif hattı 4600 cilt kitabın bü
Yilk bir bölümü ölümünden sonra Ek
ber Şah'ın emriyle imparatorluk kütüp
hanesine nakledilmiştir. Feyzi ölümüne 
yakın, aynı mahlası kullanan d'ğer şair
lerle karıştıqlmaktan endişe ettiği için 
Feyyazf mahlasını kullanmıştır. 

Eserleri. Aqıpça ve Farsça'yı çpk iyi bil
diği anlaşılan Feyzfnin 1 O 1 eseır yazdığı 
spylenirse de bunun doğruluğu şüpheli
dir. Feyzf'nin Divan 'ın dan (De h li ı 26 ı ; 
Tahran 1362 hş. ) başka yazmayı planladığı 

hflmsede yer alacak Merkez-i Eçlvdr, Sü
leyman ü Bellps, Nel ü Deırıen, Heft 
Kişver ve Ekbername adlı mesnevilerin
den sadece Merkez-i Edvdr(Kalküta 183 1) 
il~ Nel ü Deınen (Leknev 1846) tamamla
nı:ıbilmiştir. Noktasız harflerden meyda
nıı gelmiş kelimelerle yazılan ahlaka dair 


