
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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FELI.AS 
( ..rjıtiJ \ ) 

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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FELS 
(._,...l.ill) 

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 

Müzesi, 

Teşhir, nr. 7) 
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im paratar 
ll. Konstans 
tipinde 
Humus'ta 
bası lmış 

bak ır fels 
(istanbul 
Arkeoloji 

Müzesi, 

Teşh i r , nr. 8) 

!anılır. Halk dilinde kırmız ı renkte oldu
ğu için bakır sikkelere "fülüs- i ahmer" 
denilir. 

Bizans para sisteminde bakır sikke 
için kullanılan follis kelimesi imparator 
ı. Anastasios'un (49 1-5 18) "meskükat ni
zamnamesi "nde ·geçer. Arka yüzünde 
değerini belirten işa retie rin bulunduğu 

Bizans follisleri ilk dönemlerde 30 gr. 
ağırlığında idi. Fakat zamanla ağırlık

ları hızlı bir şekilde azalmaya başladı. 

Müslümanların Suriye'yi fethi sırasında 
6 gr. kadar gelen Bizans bakır sikkeleri 
VII. yüzyıldan itibaren tamamıyla bozul
du. Müslüman Araplar fetihten sonra 
bu bakır sikkeleri kullanmadılar. Ancak 
Bizans topraklarında yaygın olarak bul-
dukları para sistemini taklit ettiler. Erne-

rinde bakır paranın emisyonu çoğaltıla
rak merkezin etkisi azaltılmıştır. Bizans'
ta sınırlı olan darphane sayısı Abbasiler 
döneminde seksen üçe ulaşmıştı. Felsler 
Araplar tarafından mutlak şekilde de
ğerli bir sikke olarak değil ancak kesir
leri t amamlamak için ufaklık para şek
linde telakki edilmiştir. Fels darbı hü
kümdarlık hukukundan sayılmadığı için 
mahalli makamlar bu konuda tamamen 
serbest bırakılmıştır. Bundan dolayı fark
lı ağırlı k ve ebatlarda felsler basılmış, 

dinar ve dirhernin aksine felsin tedavü
lü sadece basıldıkları bölgelerle sını r lı 

kalmıştır. 

lll. (IX.) yüzyılın ilk yarısında bakır sik
ke basımı kesintiye uğradı. iran 'da en 
son 21 O' da (825). Buhara ve Semerkant 
darphanelerinde ise IX. yüzyılın sonun
da ve X. yüzyıl boyunca bakır sikkeler 
basıldığı t esbit edilm iştir. Bakır sikke
ler XIII. yüzyıldan itibaren tekrar yaygın 
bir şekilde basılmaya başlandı. 

Makrizi'ye göre Mısır'da fels 62S'e 
( 1228) kadar küçük metaların alım sa
tımı için kullanılırken bu tarihten sonra 
resmi para statüsünü kazanmıştır. Ey
yübi Hükümdan el-Melikü'l -Kamil (121 8-
1238 ). fülüsun Kahire ve Fustat'ta da 
basılmasını emredince bakır sikkenin te
davülü biraz daha yaygınlaştı . Ancak fü
lüsun ucuz metalden olması. altın ve gü
müş sikkelere oranla daha kolay basıl-

ması kalpazanların işine yaradı. Kalpa
zanlar ayrıca kurşun gibi daha ucuz me
tali de ekleyerek fülüsun değerini iyice 
düşürdüler. Bu yüzden devlet başlangıç
ta vergi ödemelerinde kabul ettiği ba
kır sikkeleri daha sonra reddetti. 630'
da ( 1233) düşük değerdeki felsler bir 
para krizine sebep olunca el-Melikü'l
Kamil bu sikkelerin tedavülden kaldırıl
masını emretti. 63S'te ( 1237 -38) tama
men terkedilen fülüsun daha sonra dü
şük değerde basılması da Mısı r'da bir 
başka para krizine sebep oldu. Halk bu 
sikkeleri ticarı işlemlerinde kullanma
yınca ilk defa değerleri belli olan sikke
ler basılmaya başlandı. Mısır'da bundan 
sonra da bakır sikke basımı devam etti. 

Günümüze ulaşan örnekleri dikkate 
alınırsa XIV. yüzyılda iran'da çok sayıda 
bakır sikkenin tedavülde olduğu anlaşı
lır. Bu yüzyı lın sonlarına doğru bakır sik
keler üzerinde hükümdarların ismi na
diren zikredildi. Daha çok yüzlerinde çi
çek resmi ve geometrik şekillerin ya
nında dini ibareler yer aldı. XV ve XVI. 
yüzyıllarda Doğu Horasan ve Maveraün
nehir bölgelerinde bakır sikkeler gümüş 
sikkeleri kullanım dışı bırakacak kadar 
çoğaldı. Osmanlılar'da bakır sikkenin ilk 
defa Orhan Gazi tarafından basıldığı kay
dedilmekle beraber meskükatçılar mev
cut en eski bakır sikkenin ı. Murad'a ait 
olduğunu söylemektedir (bk. MANGIR) . 

viler devrinde ve Abbasiler'in ilk dönemi- sa ·ı ebek' te ve Taberiye'de darbedilen taklit felslerle miladi 670 yı lın a doğru bas ı lan halife tasvlrll fels iLonguoı. lnıroduc· 
ne kadar Bizans modeline uygun bakır lionAla numismaliquo byzanline. London 1961. şokU 325. 326. 327) 

sikkeler basıldı. En eski islam bakır sik
kesi (fels) 638 yılında Dımaşk ' ta basıl

mıştır. Hz. ömer Dımaşk'ta basılan fels
lere "cayiz", Humus'ta basılanlara "tay
yib", ölçüsünün tam olduğunu göster
mek için de "vafi" kelimesini ilave ettir
miştir. 

Abdülmelik b. Mervan'ın para siste
minde gerçekleştirdiği reformdan · önce 
darbedilen bakır sikkelerde çoğunlukla 
Bizans. bazan da Sasanl stili taklit edil
mişti. Abdülmelik ' in yaptığı yenilikler 
gümüş ve altın sikkelerden sonra bakır 
sikkelere de uygulandı. Belirli bir ölçü 
esas alınarak basılan ilk bakır sikke 87 
(706) tarihlidir. Çeşitli yerlerde basılan 
felslerin ağırlıkları, boyutları ve ön ve 
arka yüzlerindeki yazılar sabit değildir. 

Bizans bakır para sistemi merkezin 
kontrolünde basılırken islam devletle-
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XVIII ve XIX. yüzyıllarda iran'daki ma
halli hanedanlar fels kullandılar. Bugün 
Irak ve Ürdün'de küçük paralara fils de
nirken Mısır ve Fas'ta genel olarak para 
için fülüs tabiri kullanılır. 
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FELSEFE 
( M..J.A!\ ) 

Varlık, bilgi ve değerler 
alanıyla ilgili problemleri akılcı, 
tenkitçi yöntemlerle inceleyen 
ve temeliendiren sistemli fikri 

faaliyetler bütünü. 
_j 

Grekçe "sevgi" anlamına gelen fila ile 
"hikmet" anlamına gelen sofiadan olu
şan ve "hikmet sevgisi" demek olan fi
lasofia kelimesi Arapça'ya felsefe şek
linde geçmiştir. Milattan önce VII. yüzyı
la kadar, varlığın ilkeleri üzerinde düşü
nen ve varl!k hakkında genel bir teori 
ortaya koyanlara "hakim" anlamında so
fos (bilge) denmekte iken, anlatıldığına 
göre ilk defa Pisagor insana sofos de
nemeyeceğini, çünkü gerçekte sofosun 
Allah olduğunu ileri sürmüş, insanın ise 
ancak fila- sofos olacağını söylemiştir. 

O dönemden sonra varlığı daha derin
den kavrayıp tutarlı bir şekilde yorum
layanlara filasofos (hikmeti seven) den
miş ve bu kelime Arapça 'ya feylesüf ( ço
ğul u felasife) olarak geçmiştir. Tarihte 

bu unvanla anılan ilk düşünürün ise Tha
les olduğu bilinmektedir. 

Spekülatif bir ilim olan felsefeyi her 
filozof kendi eğilimleri ve dünya görüşü 
doğrultusunda yorumladığı için ortaya 
pek çok tarif çıkmıştır. Bununla birlikte 
felsefenin "bir dünya görüşü ve varlık 
hakkında genel bir teori" olduğu şeklin
deki tarif yaygınlık kazanmıştır. VIII. yüz
yıldan itibaren İslam toplumu Grekçe 
ve Süryanice'den yapılan tercümeler ka
nalıyla felsefe ile tanışmış, ilk İslam fi
lozofu olan Kindi (ö. 252 / 866) felsefe
nin altı ayrı tarifini vermiştir. 1. Felsefe 
hikmet sevgisidir. z. insanın gücü yetti
ği ölçüde yüce Allah'ın fiilierine benze
mesidir. 3. Ölümü istemektir. 4. Sanat
ların sanatı ve hikmetterin hikmetidir. 
s. İnsanın kendini bilmesidir. 6. insanın 
gücü ölçüsünde ebedi ve külli olan var
Iıkların hakikatini. mahiyet ve sebeple
rini bilmesidir (Felsefi Risaleler, s. 66-68). 
Bu tariflerden ilki felsefe kelimesinin 
etimolojisine dayanmaktadır; iki, üç ve 
altıncı tarifler Eflatun · a. dördüncüsü 
Aristo'ya, beşincisi ise Sokrat'a aittir. 
Ayrıca Aristo'nun, "Felsefe varlık olarak 
varlığın bilgisidir" şeklindeki ontolojik 
tarifiyle Eflatun'un. "Felsefe insanın gü
cü yettiği ölçüde Allah'a benzemesidir" 
diyerek ona teolojik muhteva kazandı
ran tarifi de islami literatürde geniş öl
çüde yer almıştır (Ebü Bekir er-Razi, s. 
108; Farabi, Risale {ima yenbagi, s. 62; 
ihvan-ı Safa, I, 297, 427, 428; II, 10, 450; 
III, 30, 143,355, 371). 

Menşei. Felsefenin ilk defa nerede or
taya çıktığı, hangi problemler üzerinde 
yoğunlaştığı ve ilk temsilcilerinin kimler 
olduğu gibi hususlar felsefe tarihçileri
nin öteden beri tartıştığı konulardır. An
cak felsefenin Batı Anadolu· daki eski 
bir İyonya şehri olan Milet'te doğduğu, 
daha sonra Yunanistan'a geçerek orada 
geliştiği anlaşılmaktadır. Öte yandan di
ni ve mistik karakter taşıyan Doğu hik
met ve düşüncesinin önceliği kabul edil
mekle birlikte insan aklının araştırıcı. ir
deleyici ve sistemleştirici özelliğinin ürü
nü olan felsefe Grek menşelidir. Ne var 
ki bazı islam düşünürleri ve kültür tari
hi niteliğindeki bir kısım eserler felse
fenin ilahi kaynaktan geldiğini ve nebe
vi hikmetin bir yansıması ve yorumun
dan ibaret olduğunu savunmuşlardır. 

Buna göre Kur'an-ı Kerim'de kendisine 
hikmet verildiği bildirilen Lokman Hz. 
Davüd zamanında Şam bölgesinde ya
şamış, Yunanlı bir filozof olan Empedok-

FELSEFE 

fes ondan hikmet okumuş, daha sonra 
ülkesine dönünce varlığın menşei ile il
gili olarak ilk bakışta ahiret hayatını in
kar gibi görünen felsefi doktrinini kur
muştur. Yine bir başka Yunanlı olan Pi
sagor Mısır' da geometri tahsil etmiş, 

Hz. Süleyman'ın öğrencileri Mısır'a gi
dince onlardan fizik ve metafizik üzeri
ne dersler almıştır. Bu üç ilmi Yunanis
tan'a taşıyan Pisagor kendi çabasıyla 

müsiki ilmini de kurmuş ve bütün bun
ları peygamberlik kandilinden faydala
narak geliştirdiğini söylemiştir (bk. Ebü'l
Hasan el-Amiri, s. 70; Ebü Süleyman es
Sicistani, s. 5). Diğer bazı kaynaklar ise 
felsefeyi Hermetik kültürün bir ürünü 
olarak gösterir ve bu konuda üç ayrı Her
mes'ten söz ederler. Bunlardan ilki tü
fandan önce Yukarı Mısır'da yaşayan ve 
ibrani literatüründe adı Hanuh olarak 
geçen Hermes'tir ki bunun gerçekte Hz. 
idris olduğu iddia edilir. İkincisi tüfan
dan sonra Babil'de yaşayan. Pisagor'un 
öğrencisi olan. ülkesinde tıp ve felsefeyi 
yeniden kuran Kaldeli Hermes'tir. Üçün
cüsü ise tüfandan sonra Mısır'da yaşa

yan ve kendisine birçok eser isnat edi
len gezgin bir filozoftur (Şehristani, I, 45; 
ibnü'I-Kıfti, s. I -7, 346-350; İbn Ebü Usay
bia, s. 12, 18, 3I-32; Muhammed b. Mah
müd eş-Şehrezüri, s. 60-62). Şüphesiz ta
rihi gerçeklerle bir ilgisi bulunmayan ve 
Helenistik dünyanın mirası olan bu Her
mes kültü. islam toplumunda daha Çok 
Batıni ve İşraki çevrelerde ilgi uyandır
mıştır (Şehabeddin es-Sühreverdi, I, ll I-
113). Bunun başta gelen sebeplerinden 
biri, Helenistik dönemde halk için yazıl

mış eserlerin Arapça'ya çevrilerek bura
daki hurafe ile karışık fikirlerin islam 
kültür dünyasına yansımış olmasıdır. Ay

rıca bu durum. "Hakikat tektir, taaddüt 
etmez" diyerek varlıkta tek gerçek bu
lunduğunu savunan monist telakk.inin 
tabii bir sonucu veya felsefeyi İslam top
lumuna sempatik gösterme arzusunun 
bir ifadesi olarak yorumlanabilir. Nite
kim İbnü'n-Nedim'in naklettiği bir anek
dot bu hususu doğrular mahiyettedir. 
Rivayete göre Halife Me'mün rüyasında 
gördüğü Aristo'ya, " İyi (hüsn) nedir?" di
ye sorar; Aristo, "Akla göre iyi olandır" 
der. "Sonra hangisidir?" deyince, "Şeria
ta göre "iyi olandır" cevabını verir. "Da
ha sonra hangisidir?" sorusunu da, "Hal
ka göre iyi olandır" şeklinde cevaplandı
rır (el-Fihris~ s. 339). 

Şüphesiz bu menk.ıbenin amacı. islam'
da hukukun kaynağı olarak kabul edilen 
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