
FEVZi EFENDi 

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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~ MusTAFA UzuN 
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FEYZİ-i HİNDİ 
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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 



Mevô.ridü '1 - k elim 1 Kal küta ı 24 ı 1 ı 825) 
ve Sevat/u'l-ilham' (Leknev ı 306 / ı889) 
adlı Kur'an tefsiriyle kız kardeşinin oğlu 
Nüreddin Muhammed tarafından derle
nen mektuplarından ibaret olan Latife-i 
Feyii 1 Rieu, ll, 792 ; lll, 984) adlı münşeatı 
mensur eserleri arasında sayılabilir. 

FeyzT-i HindT. BedaünT ve Molla Şirin'in 
de katkılarıyla Sanskritçe yazılmış olan 
Lilô.vati (Kalküta 1826) adlı matematik 
kitabı ile Mahabharata'dan bazı parça
ları da Farsça'ya çevirmiştir. 
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FEYZULIAH CAMii 

Batı Yunanistan'ın Arta şehrinde 
Türk döneminde yapılmış cami. 

_j 

Türk idaresi sırasında adı Narda olan 
Arta, 6 Temmuz 1881 'de Yunanlılar 'a 

teslim edilineeye kadar 400 yıldan beri 
bir Türk şehri olarak gelişip Yanya vila-

Fevzullah Cami i ve caminin 1917'de çi zilm i ş resm i 
(Od,ndo, , ' · 2021 · Arta 1 Yunani stan 

yetinin Narda livasının merkezi olmuş
tur. Burada pek çok cami ve vakıf bina
lardan (bk FAiK PAŞA CAMii) biri olan Fey
zullah Camii 'nin ne tarihi ne yaptıranı 
ne de bugünkü durumu hakkında bilgi 
vardır. 1917'de çizilen basit bir resmin
den anlaşıldığı kadarıyla Feyzullah Ca
mii Türk mimarisinin klasik üslübunda, 
kubbesi kare bir mekanı örten ve se
kizgen biçiminde bir kasnağa oturan bir 
yapı idi. Bu mimari şekil onun )0.J veya 
)0.!1. yüzyıla ait olduğunu gösterir. Sağ 
tarafında ise kalın gövdeli, kısa petek 
kısımlı bir minaresi vardı. 

BİBLİYOGRAFYA: 

A. Or\andos, Arkheion ton Byzantinon Mne· 
meion tes Heliados, 11/2, Atina 1936, s. 202. 

[il SEMA Yİ EYİCE 

ı . ı 
FEYZULLAH EFENDI, Darnaclzade 

(ö 1175/1761) 

L 
Osmanlı şeyhülislamı. 

_j 

Şeyhülislam Damadıade Ahmed Efen
di'nin oğlu olup babasının Bursa kadılı
ğı sırasında 1112'de (1700) bu şehirde 
doğdu. Dedesi Kazasker Mustafa Rasih 
Efendi'nin Şeyhülislam MinkarTzade Yah
ya Efendi'ye damat olması sebebiyle hem 
babası hem de kendisi "Damadzade" la
kabı ile tanınır. Tahsilini tamamlayıp mü
derrislik ruüsunu aldıktan sonra ailesi
nin nüfuzu ile müderrislikleri süratle 
atlayıp kadılık mesleğine geçti ve 1143'-

FEYZULLAH EFENDi , Damadzade 

te ( 1730) otuz yaşında iken önce Gala
ta, ardından aynı yıl içinde Bursa kadısı 
oldu. istanbul kadılığı payesini aldıktan 
sonra 1739' da Anadolu kazaskerliğine 

getirildi; dokuz aylık bir görevin ardın
dan on yıl süren uzun bir mazuliyet dö
nemi yaşadı. Bunda babasının ölmüş ol
masının rolü bulunduğu anlaşılmakta
dır. 1750 ve 1754 yıllarında iki defa Ru
meli kazaskeri oldu. Yine bir süre ma
zuliyet hayatı yaşadıktan sonra 27 Şa
ban 1168 (8 Haziran 1755) tarihinde Vas
saf Abdullah E.fendi'nin yerine şeyhülis
lam tayin edildi. On dört ay kadar sü
ren bu birinci meşihatinden 28 Şewal 
1169'da (26 Temmuz 1756) aziedildL Her
hangi bir sebebin belirtilmediği bu azil 
için tarihçi Ahmed Vasıf Efendi sadece 
"mukteza-yı hal" demektedir. Sekiz ay
lık mazuliyetin ardından Dürrizade Mus
tafa Efendi'nin yerihe 28 Cemaziyelev
vel 1170'te ( 18 Şubat 1757) ikinci defa 
meşihat makamına getirildi. Bir yıla ya
kın bir süre bu görevde kaldıktan son
ra ulema ve saray erkanının aleyhindeki 
faaliyetleri sonucunda 16 Cemaziyelev
vel 1171 (26 Ocak 1758) tarihinde görev
den alındı. lll. Osman zamanındaki top
lam meşihati iki yıl yirmi dört gündür. 
Dürüstlüğü ile tanınan Feyzullah Efen
di'nin, şeyhülislamlığı zamanında müder
rislerin ruüs imtihanlarında çok titiz dav
randığı ve bu durumun himaye ve ilti
mas sebebiyle haksızlığa uğramış olan 
ulemayı memnun ettiği belirtilir. Tıp ve 
matematikle de ilgilenen Feyzullah Efen
di aynı zamanda bestekardır, ancak gü
nümüze herhangi bir bestesi ulaşmamış
tır. Mazuliyet günlerini Sütlüce'deki ko
nağında geçirdikten sonra 30 Cemazi-

Damadzade Fevzullah Efendi'nin bi r fetva s ı 

(itm iyye Sa/nc'imesi. s. 529 ) 
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