
Arap nüfuz ve otoritesinin hakim olma
sı için çalışan Fazi b. Rebf' ile yönetim
de iran geleneğini sürdürmek isteyen 
Me'mOn'un müstakbel veziri Fazi b. Sehl 
arasında cereyan ettiğini ve taht kav
gasının altında bu gerçeğin yattığını söy
lerler. Fazi b. Rebi', Abbasiler'in ilk döne
mine damgasını vuran ileri görüştü meş

hur devlet adamlarından biridir. Aynı za
manda babası gibi kitabette de meşhur
du. ilim adamlarını. edip ve şairleri hi
maye ederdi. Ünlü dil alimi EbO Ubey
de Ma'mer b. Müsenna, şair AsmaL şair 
Ebü'I-Atahiye, mOsikişinas ishak ei -Mev
sılf, şair ibn Münazir onun meclislerinde 
hazır bulunan ünlüler arasında yer alır. 

EbO Nüvas başta olmak üzere birçok şair 
kendisini öven şiirler yazmıştır. 
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FAZL b. SEHL 
. ( Jt.. .J. j..<..<JI) 

Zü'r-riyaseteyn Ebü'l-Abbas 
el-Fazi b. Sehl es-Serahsi 

(ö. 202 / 818) 

Abbasi Halifesi 
Me'mun'un vezirlerinden. 

_j 

Horasan ' ın Serahs şehrinde doğdu . 

iran asıllı bir Zerdüştf olan babası Sehl 
b. ZedanferOh Küfe yakınında Sabernf
ta köyünde oturmaktaydı. Sehl bir dava 

sebebiyle Vezir Yahya b. Halid el-Berme
kf'nin huzuruna çıkmış, daha sonra ve
zirin çevresiyle yakınlık kurmuş ve onla
rın telkinleriyle müslüman olmuştu. Oğul
larından Fazı ve Hasan· ı Yahya b. Ha
lid'e takdim etti. Zekası ve Farsça bilgi
siyle Yahya'nın dikkatini çeken Fazı . Ca'
fer b. Yahya ei-Bermekf'nin hizmetine 
girdi. Sermekiler'in bertaraf edilmesin
den sonra da onun yerine Me'mOn'un 
hocası oldu. 190'da (806) Müslümanlığı 
kabul etti. 

HarOnürreşfd. Rafi' b. Leys'in isyanını 
bastırmak için 192 (808) yılında Hora
san'a hareket ederken Fazi. Me'mOn'a 
Bağdat 'ta kalmayıp valisi olduğu Ho
rasan'a gitmesini tavsiye etti. Me'mOn 
onun tavsiyesine uyarak babasından izin 
alıp Horasan·a gitti. Halifenin 24 Mart 
809 tarihinde ölümünden sonra Fazi b. 
Sehl'in Me'mOn üzerindeki etkisi daha 
da arttı. Halife olan Emfn'in, kardeşi 
Me'mOn'u veliahtlıktan azietmesi iki kar
deş arasında iktidar mücadelesine se
bep oldu. Aslında bu mücadele. Arap 
zihniyetini temsil eden Emfn'in veziri 
Fazi b. Rebf' ile iran zihniyetini temsil 
eden Me'mOn'un veziri Fazi b. Sehl ara
sında cereyan etmiştir. Fazi b. Sehl kar
deşi Hasan ile birlikte bu mücadelede 
başrolü oynayanlar arasında bulunuyor
du. Nihayet Me'mOn. Tahir b. Hüseyin 
kumandasındaki ordusunun Emin'in or
dusu ile arka arkaya girilen iki savaşta 
galip gelmesi üzerine Fazi'ın gayretleriy
le halifeliğini ilan etti. Bütün doğu eya
Ietleri onun halifeliğini tanıdı. Me'mOn. 
bu başarıların elde edilmesinde en önem
li rolü oynayan Fazl'ı "Zü'r-riyaseteyn" 
unvanıyla vezir tayin etti. Hem askeri 
hem de idari yetkilerle donatıldığı için 
vezirlik ve emirliği uhdesinde toplayan 
ilk idareci olarak tarihe geçen Fazı b. 
Sehl'in bu unvanı o dönemde basılan 

paralarda da yer almıştır. Bağdat'ın ele 
geçirilip Emfn'in öldürülmesinden ve Ha
san b. Sehl'in Irak'ın idaresini ele alma
sından sonra (8 ı 3) bu paralar Mısır'a ka
dar bütün ülkede tedavüle çıktı. Bir ki
tabede Fazi b. Sehl'den "müdebbiru hu
yOiihf" (halifenin atlarının yöneticisi) ve "sa
hibü da'vetihf" (onun propaganda reisi) un
vanlarıyla bahsedilmektedir. Sonuncu un
van vezire Şif kitlesini kazanmak için ve
rilmiş olmalıdır. 

Emln 'e karşı girişilen mücadeleden 
sonra iktidarı tamamen eline alan Fazı 
b. Sehl, henüz yirmi sekiz yaşında olan 
Halife Me'mOn üzerinde büyük bir nü
fuz kurdu. Halifeyi Merv'de kalmaya ve 
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Irak. Fars, Ahvaz. Hicaz ve Yemen'in. ya
ni bütün batı bölgelerinin idaresini kar
deşi Hasan·a vermeye ikna etti. Devle
tin önemli makamiarına çoğunlukla iran
lılar'ı getirdi. Ancak bu durum huzur
suzluklara sebep oldu. Hz. Ali evladın

dan EbO Abdullah ibn Tabataba'nın is
yanını yine aynı aileden Muhammed b. 
Muhammed'in isyanı takip etti. -Bunlar
dan daha tehlikelisi ise ei-Cezfre'de Mu
dar Arapları'nı etrafına toplayan Nasr 
b. Şebes ei-Ukaylf'nin isyanı oldu. Nasr 
üzerine gönderilen Herseme b. A'yen'in 
bütün gayretlerine rağmen isyan bastı
rılamadı. Herseme'nin batı eyaletlerin
deki isyan ve huzursuzlukların asıl se
beplerini halifeye açıklamasından çeki
nen Fazi onun Merv'de idam edilmesini 
sağladı. Bunun üzerine Bağdat'ta karı
şıklıklar çıktı (816). Hasan b. Sehl'in bun
ları yatıştırması beklenirken Merv' de 
bulunan Halife Me'mOn Hz. Ali evladın
dan Ali er-Rıza 'yı veliaht tayin ettiğini 
bildirdi. iktidarın Abbasi ailesinin elin
den çıkması anlamına gelen Bağdat ' ta

ki bu gelişmeler üzerine Abbasi ailesi 
mensupları ve devlet erkanı Me'mOn'u 
hilafetten uzaklaştırarak Halife Mehdi'
nin oğlu ibrahim'e biat ettiler (817) Fazi 
b. Sehl'in batı eyaletlerindeki bu geliş

melerden Me'mOn'u haberdar etmemiş 
olması kuwetle muhtemeldir. Bir tesa
düf sonunda bu olayları öğrenen Me'mOn 
Bağdat'a dönmeye karar verdi ve 202 
yılı ortalarında (817 yılı sonu) Merv'den 
ayrıldı. Yolda Fazi b. Sehl'e yazdığı mek
tupta ona olan saygısını dile getiriyor, 
istediği her şeyi kendisine vereceğini, 

hiçbir teklifini geri çevirmeyeceğini bil
diriyordu (Ya'kubi. ll , 451 ). Serahs'a ge
lindiği zaman Fazi, halifenin dayısı Ga
lib ei-Mes'Odi el-Esved, Kostantin er
Rumi, Ferec ed-Deylemr. Muvaffak es
Saklebi ve Serrac el-Hadim tarafından 
büyük bir ihtimalle halifenin emriyle 
harnarnda öldürüldü (2 Şaban 202 / 13 
Şubat 818) Me'mOn katilleri yakalayıp 
getirene 10.000 dinar vereceğini vaad 
etti. Abbas b. Heysem ed-Dineveri'nin 
yakalayıp getirdiği katiller, sorgulama 
sırasında Fazl'ı halifenin emriyle öldür
düklerini söyledilerse de boyunları vu
ruldu. 

Fazi b. Sehl'in öldürülmesiyle iranlı un
surlar iktidarı kaybetmiş, bu ise Me'
mOn'un politikasında önemli değişiklik
lere yol açmıştır. Veliaht Ali er-Rıza'nın 
TGs'ta ölümü (203 / 818), Bağdat'ta Me'
mOn 'un tekrar halife olarak tanınma
sını sağlamış, Fazi'ın tesirinden kurtu-

275 



FAZL b. SEHL 

lan Halife Şia'yı ve İranlı unsurları des
tekleyen tutumundan vazgeçerek dev
let idaresinde Türkler' e yer vermeye baş
lamıştır. 

Fazi b. Sehl kısa süren vezirliği sıra
sında son derece otoriter. kendisine ve 
başkalarına karşı acımasız. menfaatle
rini ön planda tutmayan bir kişi olarak 
tanınmıştır. Me'mQn onu kızlarından bi
riyle evlendirrnek istemiş, ancak Fazi bu
nu kabul etmemiştir. Me'mQn'un ilmi 
faaliyetlere verdiği önemin temelinde iyi 
yetişmiş kültürlü bir vezir olan Fazi'ın 

büyük payı vardır. 
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(bk. İBN şAzAN en-NiSABÜRİ). 
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FAZL b . YAHYA el-BERMEKİ 
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(~_,r.ll~.:.r.~l) 

Ebü'I-Abbas el-Fazi b. Yahya 
b. Halid el- Bermeki 

(ö. 193/ 808) 

Harı1nürreşid devrinin 

L 
önemli devlet adamlarından. 

_j 

23 Zilhicce 148 ( 19 Şubat 766) tarihinde 
Medine'de doğdu. Bermeki ailesinden Ve
zir Yahya b. Halid'in büyük oğludur. Ha
runürreşid'den bir hafta önce doğduğu 
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ve birbirlerinin annelerince emzirilerek 
süt kardeşi oldukları rivayet edilir. Tahsi
lini HarOn ile birlikte tamamlamıştır. 

HarOnürreşid halife olunca ( 170 / 786) 
Yahya b. Halid'i vezir tayin etti, Fazi' ı da 
oğlu Emin'in eğitim ve öğretimiyle gö
revlendirdi. Bu dönemde merkezi idare
de babasının en önemli yardımcısı olan 
Fazi. Emin'in birinci sırada veliaht tayin 
edilmesinde de önemli rol oynamıştır. 

Fazi 175'te (791) isyan eden Yahya b. 
Abdullah ile mücadeleye memur edildi. 
Hz. Ali evladından olan Yahya, Horasan 
ve Maveraünnehir'deki şehirlerde dört 
beş yıl saklandıktan sonra Deylem'e gi
derek Abbasi Halifeliği'ne karşı isyan et
mişti. 50.000 kişilik bir ordu ile hareket 
eden Fazı Rey yakınında karargah kur
du ve savaşa girmeden önce görüşmeler 
yoluyla Yahya'yı teslim olmaya ikna et
ti. Bu başarı ona Horasan valiliğini ka
zandırdı ( 176/ 792) . Fazı b. Yahya vergi
leri düzenli bir şekilde toplatarak eyale- · 
tin gelirinin artmasını sağladı. Bu para
larla Belh'te su kanalları açtırdı; cami
ler. ribatlar ve kervansaraylar inşa et
tirdi. Onun yaptırdığı camiierin başında 
Buhara Cuma Camii gelmektedir. 

Fazı b. Yahya, Horasan valiliği sırasın
da yalnız imar ve ziraat sahalarında de
ğil askeri alanda da başarılı olmuştur. 

Meşhur tabip BuhtişQ' b. Curcis'in taru
nu İbrahim b. Cibrail'in kumandasında 
Kabil üzerine bir ordu gönderdi. İbrahim 
Kabil yakınındaki Şahbahar'ı zaptede
rek bol miktarda esir ve ganimet ele ge
çirdi. Diğer bir ordu da ÜsrQşene'ye kar
şı gönderilerek hükümdan itaate mec
bur edildi. Horasan'da İranlılar'dan kuv
vetli bir ordu teşkil edildi. Taberi'ye gö
re bu ordunun sayısı 500.000 kişi idi. 
Bu rakamın mübalağalı olduğu açıktır. 
Bunların 20.000'i Bağdat' a gönderildi. 
179'da (795) Bağdat'a dönen Fazi ha
life tarafından ilgiyle karşılandı. Baba
sı Yahya HarOnürreşid ile beraber 181 
(797) yılında hacca gidince ona vekalet 
etti. Horasan valiliği sırasında Semer
kant'taki kağıt imalathanesini örnek 
alarak Bağdat'ta 178 (794 -95) yılında 
bir kağıt imalathanesinin kurulmasını 

sağladı. Fazi 183'te (799) bütün idari 
görevlerinden aziedilmiş (Eir., lll, 898), 
yalnız Emin 'in hacası olarak kalmıştır. 
Buna rağmen özellikle Emin'in annesi 
Zübeyde'nin desteği sayesinde merkez
deki itibarı devam ediyordu. 

186 (802) yılında tekrar hacca giden 
HarOnürreşid oğullarını , vezirini ve oğul
larının hocalarını da beraberinde götur-

müştü. Sermekiler'in giderek artan nü
fuzlarından rahatsız olan halife, hac dö
nüşünde Enbar yakınındaki Umr'da ko
nakladığı sırada Ca'fer b. Yahya'yı idam 
ettirdi ( 1 Safer 187 1 29 Ocak 803) Baba
sı Yahya ile kardeşi Fazı ise hapse atıla
rak bütün malları müsadere edildi. Fazi 
altı yıl kadar hapiste kaldı. Bu sırada felç 
oldu ve HarOnürreşid'in ölümünden kı

sa bir süre önce Muharrem 193'te (Ka
sım 808) Rakka'da vefat etti. 

Fazi b. Yahya Bermeki ailesinin en mü
samahalı üyesiydi. Horasan valiliği sıra
sında yaptığı imar çalışmaları ve tarım 
alanındaki faaliyetleri sayesinde herke
sin sevgisini kazanmıştı. "Hatimü 'I -İs
lam ve uatemü'l-kiram" lakabıyla anılan 
Fazi alim ve şairlerle ilgilenir. özellikle 
şairleri himaye ederdi. Ramazan ayı bo
yunca camilerde kandil yakma adetini 
başlatan kişinin Fazi olduğu rivayet edil
mektedir. 
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Mu'tezile alimlerinden 
Fazi er-Rekaşi'nin görüşlerini 

benimseyenlere verilen ad 
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