
sinde Dündar Bey'den "melikü 'l-ümera" 
unvanı ile bahsedilmektedir. Dündar Bey, 
Anadolu Selçuklu sultanlarının sayfiye 
yeri olarak kullandıkları Eğridir ' de de 
imar faaliyetlerinde bulunmuş 701 ( 1301-
1302) yılında burada bir medrese yaptı
rarak ilmi hayatın gelişmesine çalışmış
tır . Bugün de bütün azametiyle ayakta 
duran ve Dündar Bey Medresesi adıyla 
anılan yapının 701 ( 1301 -1302) tarihli 
kitabesinde banisinden "melikü'l - üme
ra "dan sonra "ispehsalar" unvanı ile söz 
edilmesi dikkati çekmektedir. 
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Ebu Hafs Amr b. All b. Bahr 
ei -Fellas ei-Bahili es-Sayrafl 

(ö. 249 / 864) 

Muhaddis ve müfessir. 
_j 

160 ' 1ı (777). yıllarda Basra 'da doğdu . 

Bazı kaynaklarda Sekka lakabıyla da anıl
dığı zikredilmekteyse de bu lakabın de
desi muhaddis Bahr b. Kenfz'e ait oldu-

ğu belirtilmektedir. Fellas küçük yaş
ta hadis tahsiline başladı. Hammad b. 
Zeyd 'in derslerine bir süre devam ettik
ten sonra Süfyan b. Uyeyne, Vekf' b. Cer
rah, Yahya b. Said el-Kattan, Ebü Davüd 
et-Tayali si, Abdurrahman b. Mehdi gibi 
muhaddislerden hadis rivayet etti. 216 
(831). 224 (838-39) ve 236 (850-51 ) yıl
larında hadis tahsili için İsfahan'a gitti. 
Kendisinden başta Kütüb-i Sitte müel
lifleri olmak üzere Züheyr b. Harb, Ebü 
Zür'a er-Razi, Ebü Hatim er-Razi, İbn 
Ebü'd-Dünya, Abdullah b. Ahmed b. Han
bel, Muhammed b. Cerfr et-Taberi gibi 
meşhur alimler ve hacası Affan b. Müs
lim rivayette bulundular. 

Nesai, Kadf Hüseyin b. İsmail ei-Me
Mmilf. İbn Hibban ve Darekutnf Fellas ' ın 
güvenilir bir hadis hafızı olduğunu be
lirtmekte, Basralı hadis Mfızı İbn Mük
rem de Basra'da Ali b. Medinf dışında 
Fellas gibi bir alimin yetişmediğini söy
lemektedir. Hatta bir defasında Yahya 
b. Said el-Kattan hadis rivayet ederken 
yanılmış, ertesi gün bu durum kendisine 
hatırlatıldığı zaman, İbnü ' 1- Medinf gibi 
alimierin de bulunduğu toplantıda, ha
ta yapınca kendisini uyarmadığı için Fel
las'a sitem etmiştir. 

Fellas güçlü bir hafızaya sahip oldu
ğundan rivayet ettiği hadisleri çok defa 
ezberden naklederdi. Ebu Zür'a er- Razi 
Fellas'ı hafıza gücü bakımından İbnü ' I 
Medfnf ve Şazekünf ile aynı seviyede tut
muş , Basra'da onlar kadar güçlü hatı

zaya sahip başka hiç kimseyi görmedi
ğini söylemiştir. Ebü Hatim er-Razi ile 
Halife b. Hayyat Fellas ' ı Ali b. Medinf'
den daha üstün ve daha güvenilir say
mışlardır. Ali b. Medinf ise Fellas ' ı Yezfd 
b. Zürey'den hadis rivayet ettiği için ten
kit etmiş, Buharf de onun bu tenkidini 
dikkate almış olmalı ki Fellas·ın Yezfd b. 
Zürey' den naklettiği hadisiere el- Cd
mtu·s-şalıih ' inde yer vermemiştir. An
cak alimierin çoğu, akranların birbiri hak
kındaki tenkitlerine itibar edilmeyece
ğini söyleyerek İbnü' 1- Medinf'nin Fellas 
hakkında yaptığı tenkitleri dikkate al
mamışlardır. 

Gittiği memleketlerde ilim meclisleri 
kurarak hadis rivayet eden Fellas'ın bu 
meclislerine pek çok muhaddis devam 
etmiştir. Ömrünün sonlarında devrin ha
lifesiyle görüşmek üzere Bağdat' a gitti
ğinde de kalabalık öğrenci gruplarına ha
dis rivayet etmiş. ailesinin yanına döne
bilmesi için kendisine dua etmelerini is
temiş, ancak Basra'ya ulaşamadan 25 

· FELS 

Zilkade 249'da (9 Ocak 864) Askerimük
rem 'de vefat etmiştir. 

Fellas ' ın rivayetleri Kütüb-i Sitte'de 
ve diğer hadis kitaplarında yer alm ı ştır. 

Buharf'nin el-Cdmi'u ·s - şaJ:ıfh'inde kırk 
yedi , Müslim'in el-Cami'u 's -sahfh'in
de iki rivayeti bulunan Fellas ayrıca ha
dis ve tefsirle ilgili kitaplar yazmakla be
raber bu eserler günümüze ulaşmamış
tır. Kaynaklarda onun. Ali b. İsma il b. 
Hammad tarafından kendisinden riva
yet edilen Tefsfrü 'l-](ur 'an ile Müsned, 
el- 'iJel ve et-Tarfl] ad lı kitaplarından 
da söz edilmektedir. 
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İslamiyet'in 
ilk devirlerinden itibaren basılan 

bakır veya bronz sikke. 
_j 

Latince follis kelimesinin Arapçalaş
mış şekli olan fels "akçe. para. mangır" 
anlamına gelir. Çağulu fü!Cıs olup ağırlık 

ve büyüklükleri hesaba katılmaksızın bü
tün bakır ve bronz sikkeler hakkında kul-

imparator 
ıı. Konstans 

tipinde 
Dımaşk 'ta 

bas ıl m ış 

bakı r fe ls 
(istanbul 

Arkeoloj i 
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