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FAZL-ı iMAM HAYRABADi 
( ,p41~\~I..JJ..:..ı) 

Fazl-ı İmam b. Muhammed 
el-Erşed el-Ömer! el-Hargam! 

(ö. 1244/1829) 

Hindistanlı a.lim. 
_j 

Leknev'in 75 km. kuzeyinde bulunan, 
Şah Cihan· ın "Hindistan· ın Şi razı" diye 
tanıttığı Hayrabad'da doğdu. el-Fetô.
va'l- cAlemgfriyye'yi derleyenlerden bi
ri olan Molla Ebü'l -Vaiz Hargami'nin an
ne tarafından yeğenidir. Tahsilini, o dö
nemde önemli bir eğitim ve kültür mer

'kezi olan Hayrabad'da buranın tanınmış 
alimlerinden Abdülvacid Kirmani'den ta
mamladı. 

Fazl-ı imam, Doğu Hindistan Şirketi 
yönetiminde bulunan ve bu şirketin hiz
metindeki yerlilerle ilgili konularda en 
yüksek seviyede danışmanlık görevini ye
rine getiren Delhi sadrü's-sudurluğu ve 
müftülüğüne tayin edildi. Bu görevi ka
bul eden ilk Hindistanlı müslüman alim 
olan Fazl-ı İmam, ayrıca bu unvanla ka
dılığa tayin edilecekleri seçmek, alimler, 
din adamları ve diğer ihtiyaç sahibi ay
dınlardan gelen mali yardım, emlak, eim
me arazisi veya "meded maaş" tahsisi 
taleplerini incelemekle de görevliydi; bu 
görevini emekliye ayrılıncaya kadar de
vam ettirdi. 

Akli ilimiere özel ilgi duyan Hayrabadi 
resmi çalışmaları yanında mantık ve fel
sefe dersleri de verdi. Öğrencilerini çok 
sevdiği ve başarılı bir hoca olduğu anla
şılmaktadır. Fazl-ı İmam, Doğu Hindis
tan Şirketi 'ndeki görevinden muhteme
len 1827 yılında ayrılmış, yerine öğren
cilerinden Sadreddin Azürde tayin edil
miştir. Daha sonra Pencap'ta, Sutlej neh
rinin güneyinde yarı özerk bir prenslik 
olan Patiala'nın reisi nezdinde bakan ola
rak çalışan Fazl-ı İmam kısa bir süre son
ra bu görevden de ayrılarak doğduğu 

şehre çekildi ve orada öldü. Oğulların

dan Fazl - ı Hak da meşhur bir alimdir. 

Eserleri. 1. el -M i rkiitü'l-Mfzô.niyye 
(Delhi 1886, 1888) Genellikle Necmeddin 
Ali b. Ömer el-Katibi'nin eş-Şemsiyye'
si ile Teftazani'nin Teh?fbü'l-manp.~ 

ve'l - kelô.m 'ına dayanan mantıkla ilgili 
bir ders kitabıdır. Tarunu Abdülhak b. 
Fazl-ı Hak tarafından şerhedilen eser 
Urduca'ya da çevrilmiştir. z. Tell.].fşü'ş

Şifô.,. İbn Sina' nın eş-Şifô., adlı eserinin 
özetidir. 3. Amednô.me. Farsça'ya yeni 
başlayanlar için Farsça masdarlar hak
kında bilgi veren bu küçük eserin Eved-
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li ilim adamları ve önde gelen ulemadan 
bazılarının kısa biyografilerini ihtiva eden 
dördüncü bölümü, Bezmi Ensari'nin (A. 
S. Bazmee Ansari) İngilizce tercümesi ve 
bazı açıklamalarıyla birlikte Terô.cimü '1-
fu:ialô., adıyla yayımlanmıştır (Karachi 
1956). Müellifin bunlardan başka Teş

J:ıi?ü '1 - e:fhô.n if şerf:ıi'l-Mfzô.n, lfô.şiye 

cale'l-lfô.şiyeti'z- Zô.hidiyye el-J>.utbiy
ye, Hô.şiye cal e 'I- Hô.şiyeti'z- Zô.hidiy
ye el-Celô.liyye ve Terceme-i Tô.rfl.].-i 
Yeminf adlı eserleri de bulunmaktadır 
(yazma nüshaları için b k. Eli is, ll, 329-330; 
Storey, 1/ 1, s. 252; E/2 [İng.!. ll, 736). 
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~ A. S. BAZMEE ANSARI 

FAZL b. REBİ' 
( ~)\ :.r. j..:..ill) 

Ebü'l-Abbas el-Fazi b. er-Rebl' 
b. Yunus 

( ö. 2081823- 24 [?]) 

Abbasi veziri. _j 

138'de (755-56) doğdu. Babası Rebi' 
b. Yunus Halife Ebu Ca'fer el-Mansur'un 
hacibi idi. Ebu Ca'fer el-Mansur, Abbas! 
Devleti'nde İran riüfuzunu azaltmak için 
kabiliyetli Araplar'ı destekliyor ve onla
rın devlet yönetiminde görev almalarını 
istiyordu. Bundan dolayı Rebi' b. Yunus'u 
ha ci b tayin etti. Oğlu Fazı da Halife Hadi
İlelhak tarafından hacib tayin edildi. Ha
runürreşid, Fazı b. Rebi'i çok takdir ettiği 
halde annesi Hayzüran'dan çekindiği için 
onun ölümüne kadar ( 173/ 789) kendisine 
idari görev vermedi. Daha sonra ise Fazl'ı 
devlet harcamalarıyla ilgili divanda gö
revlendirdi, ardından da hacib tayin etti 
( 1791 795-96) Sermekiler'in gözden düş
tüğü 187 (803) yılında Yahya b. Halid el -

Bermeki aziedilerek yerine Fazi b. Rebi' 
sınırlı yetkilerle vezir tayin edildi. 

Harunürreşid, Rafi' b. Leys'in isyanını 
bastırmak üzere çıktığı sefer sırasında 
Tus'ta vefat edince ( 1931 809) Fazi b. Re
bi' Haşim! ileri gelenlerini ve kumandan
ları toplayıp Emin için biat aldı ve ordu
yu Bağdat'a geri gönderdi. Horasan va
lisi olan ağabeyi Me'mun da Emin'i ha
life olarak tanıdı. 

Halife Emin tarafından vezirlikte bı

rakılan Fazi Bağdat'a gelir gelmez İbn 
Mahan ile birlikte, Me'mun'u ve o sırada 
ei-Cezire valisi ola_n Mü'temen'i veliaht
lıktan azietmesi için Halife Emin'i tah
rik ettiler. Sahibü divani'r-resail Yahya 
b. Süleym bu fikre karşı çıkınca halife 
onu azarladı, "eş-şeyhü' 1- muvaffak, el
vezirü'n-nasıh" olarak tavsif ettiği Fazi 
b. Rebi'in görüşünün doğru olduğunu 
söyledi ve hutbede Me'mun'dan sonra 
oğlu Musa'nın adını zikrettirdi. Daha son
ra her ikisini de aziederek Musa'yı ve
liaht tayin etti (195 başları / 810 sonları). 

Bunun üzerine Me'mun isyan etti; Emin 
de sert yönetimiyle tanınan İbn Mahan'ı 
bu isyanı bastır'makla görevlendirdi. An
cak İbn Mahan, Me'mun'un Tahir b. Hü
seyin kumandasındaki kuwetleri karşı
sında mağlup oldu. Fazi b. Rebi'in aynı 
yıl Abdurrahman b. Cebele ei-Ebnavi'nin 
idaresinde gönderdiği ikinci .bir ordu da 
bozguna uğratıldı. Ardından gönderilen 
üçüncü ordu savaşa girmeden geri dö
nünce Fazi b. Rebl' son çare olarak meş
hur kumandanlarından Abdülmelik b. Sa
lih b. Ali 'yi Tahir b. Hüseyin' e· karşı sev
ketti, fakat yine sonuç alamadı. Me'mun'a 
bağlı kuwetler bir yıl süren kuşatmadan 
sonra Muharrem 198'de (Eylül 813) Bağ

dat'a girdiler. Emin Tahir'in emriyle öl
dürüldü (24-25 Muharrem 198 1 24-25 Ey
lül 813), Fazi b. Rebi' ise kaçıp gizlendi. 
Ancak Bağdat halkı Me'mun'un Merv'
de hüküm sürmesine ve ülke yönetimini 
Fazi b. Sehl ile Hasan b. Sehl'in eline bı
rakmasına şiddetle karşı çıkarak İbra
him b. Mehdi'yi halife ilan etti (20 ı 1 816-
17) Bunun üzerine Fazi b. Rebi' tekrar 
ortaya çıktı . İbrahim b. Mehdi'nin hali
feliği kısa sürünce Fazi bu defa Basra'
da bulunan Yezid b. Münecca ei-Mühel
lebi'nin yanına kaçtı. Me'mun'un emriy
le bütün malları müsadere ediidiyse de 
daha sonra affedilip parasının 360.000 
dirhemi iade edildi. Me'mun'dan eman 
alarak Bağdat'a dönen Fazl'a hiçbir idari 
görev verilmedi. Fazi b. Rebi' 207 (822-
23) veya 208 (823-24) yılında vefat etti. 

Bazı tarihçiler Emin ile Me'mun ara
sındaki mücadelenin. aslında idarede 


