
ve diğer kişilere gönderilmiş risalelerdir. 
Yine Feth'e nisbet edilen, ancak günü
müze intikal etmeyen Bidayetü ·ı- me}za
sin ve gayetü'l-mu}zasin adlı bir eser
den ve ona ait şiir parçalarından da bah
sedilmektedir (E/2, II. 838). 
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( .,r.:SJ 1 J-_,.ı 1 c:' ) 
Ebı1 Muhammed Feth b. Muhammed 

b. Vişah (el -Veşşah) el-Ezd'i 
el-Mevsıl'i el- Keb'ir 
(ö. ı 70/786 [?]) 

İlk dönem zahid ve sfıfilerinden. 
L _j 

Musul· da yaşayan, aynı adla tanınan 
ve muhtemelen aralarında hoca- öğren
ci ilişkisi bulunan iki safiden büyük ola
nıdır. İlk devirlerin yazılı ve sözlü riva
yetlerini esas alan sonraki müelliflerin 
gereken dikkati göstermemeleri, bu iki 
çağdaş sQfi hakkındaki bilgilerin birbi
rine karışmasına yol açmıştır. Bazı eser
ler (mesela bk. Ebü Nuaym, Vlll, 294), Bas
ralı hadis ravilerinden Muhammed b. 
Abdurrahman et-Tufavf'nin (ö. 187/ 803) 
bir rivayetine dayanarak Feth es-Sagir'in 
(ö. 220/835) Arap eşrafından zahid bir 
kişi olduğunu kaydeder. Kaynaklarda 

kabile nisbesi zikredilmeyen bu zatın kö
le asıllı olduğu da belirtilmiştir (İbnü'n
Nedim, s. 277). Ancak Tufavi'nin Feth es
Sagir' den otuz üç yıl önce vefat ettiği 
göz önüne alındığında onun Arap eşra
fından olduğunu söylediği zahidin Feth 
el-Kebir olduğu anlaşılır. 

Başka bir karışıklık da Feth es- Sa
gir'in hayat hikayesi anlatılırken Muafa 
b. İmran'dan (ö. 185/80 1) gelen rivayet
te görülür. Muafa'ya Feth el-Mevsıli'nin 
ilim (diğer bir kayda göre amel) yönün
den önemli olup olmadığı sorulduğunda, 
"Dünyadan el etek çekmiş olması ilim 
(veya amel) olarak ona yeter" diye cevap 
vermişti (Attar, s. 375; Şa'rani, ı. 80) Hal
buki Muafa'ya bu soru, kendisinden otuz 
altı yıl sonra vefat eden Feth es-Sagir 
için değil, on dört yıl önce vefat eden 
Feth el-Kebfr için sorulmuştu. Çünkü ri
vayet ettiği hadisler Kütüb-i Sitte'ye alı
nan ve güvenilir bir hadis alimi olan Mu
ata (İbn Hacer, X, 199-200) Feth el-Ke
bfr'in akranı idi. Feth el-Kebfr'le ilgili bir
çok husus muhtemelen Muafa tarafın
dan rivayet edilmiştir. Bu durumda onun 
Feth el-Kebir'in yakın dostu ve öğrenci
si olduğu söylenebilir. 

Hakkında netleşen bilgilere göre Feth 
el-Kebir, fetihlerden sonra lrak'a yerle
şen Güneyli (Yemani) Araplar'ın Ezd ka
bilesi eşrafından bir zahiddi. İbn Abbas'ın 
öğrencisi Ata b. Ebu Rebah'tan (ö. ı 14 / 
732) hadis rivayet etmiş, kendisinden de 
Tufavi, Muafa, Afif b. Müslim gibi alim
ler rivayette bulunmuşlardır. Genellikle 
güvenilir bir ravi olarak kabul edildiği 

halde kendini daha çok zühde verip ha
dis rivayetiyle fazla meşgul olmadığı için 
bu konuda ona müracaat edilmemiştir 
(Sem'ani, ı. 120 ; Zehebi, VII, 349). Feth el
Mevsıli'nin 16S'te (781) vefat ettiğine 
dair bir rivayet varsa da (İbnü'l-Esir, VI, 
68) 170'te (786) öldüğünü bildiren rivayet 
(Hatib, XII, 383) daha doğru olmalıdır. 

Feridüddin Attar, Feth el-Mevsıli'nin 

takva ve mücahedeye son derece önem 
veren mahzun bir kişiliğe sahip bulun
duğunu, gösterişten kaçındığını, fakir 
ve abid bir kişi olduğu halde zengin bir 
tüccarmış gibi yanında bir deste anah
tar taşıdığını kaydeder (Tezkiretü'l-evli
ya, s. 375). "Allah'a itaat eden balıkları 
aviayıp O'na isyan edenlere yedirmek 
anlamsızdır" diyerek balıkçılık mesleği
ni terketmişti. Öğrencisi Muafa, "Feth 
el-Mevsılfden daha akıllı birini görme
dim" sözüyle onun dünyadan el etek çek
mesini akıllı oluşuna bağlamıştır (Hatib, 
XII, 383). Halk arasına fazla karışmayan, 

FETH ei-MEVSILI es-SAGIR 

gıda, giyim, konuşma ve uyuma husus
larında en azla yetinen Feth, bazan yok
sul ve muhtaç bir halde kalmasını Al
lah'ın büyük bir lutfu olarak görür, "Al
lah katında makbul olan ne iş yaptım 

da bu ihsanına nail oldum" derdi (Mü
navi, I, 151 ). Ona göre zenginlerin fakir
Iere karşı alçak gönüllü davranması gü
zeldir, ancak Hakk'a bel bağlayan fakir
Ierin zenginlere karşı gururlu davran
ması daha hoştur (Attar, s. 375). Hızır'la 
görüştüğü söylenen, daha başka kera
metleri de nakledilen Feth ilmi, hikmeti 
ve meşayihin sözlerini kalbin gıdası ola
rak görür, gönül zikrinin ilahi bir neşe
nin meydana gelmesine vesile olacağını 
söylerdi (a.g.e., s. 376). 

Feth el-Kebir'in zühd anlayışı, başka
sına muhtaç olmadan kendi el emeğiyle 
haysiyetli bir şekilde yaşamayı esas alır. 
Dicle nehri kenarında balık avlayarak, 
taş ocaklarında çalışarak ve tuğla pişi
rerek elde ettiği kazançla ailesini geçin
dirmeye gayret etmesi, Musul valisinin 
gönderdiği yüklü ihsanların çok azını ala
rak geri kalanını iade etmesi onun zühd 
anlayışını göstermesi bakımından önem
lidir. 
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FETH ei-MEVSILİ es~SAGİR 
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Ebı1 Nasr Feth b. Said el-Karl 
el-Mevsıl'i es-Saglr 

(ö. 220/835) 

ilk dönem zahid ve sufilerinden. 
_j 

Musul civarında Dicle nehrine yakın bir 
köy olan Kar'da doğdu (Yaküt, IV, 428) 
Musul ve Bağdat'ta öğrenim gördü. Bağ
dat' a sık sık yaptığı ziyaretler dışında 
hayatını Musul'da geçirdi. Çok defa Feth 
el-Mevsıli el-Kebir ile karıştırılan (bk. 
FETH el-MEVS!Il el-KEBIR) Feth es-Sagir'in 
hayatı hakkında kaynaklarda verilen bil
giler sınırlıdır. Isa b. Yunus'tan hadis 
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