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Iii MEHMET ALi KAPAR 

FEzARi,Ebıiİshak 

( iSJif<! l .§bc...lyl ) 

Ebu İshak İbrahim b. Muhammed ' 
b. el-Haris el-Fezarl 

(ö. 188/804 [?]) 

Muhaddis ve fakih. 
_j 

KQfe'de doğdu. Dımaşk ve Bağdat'
ta bulundu. İçlerinde Süleyman el-Bet
tl. A'meş, Musa b. Ukbe, Hişam b. Urve, 
Humeyd et-TavTI, Malik b. Enes, Evzai 
ve Süfyan es-Sevri'nin de bulunduğu bir
çok kişiden hadis rivayet etmiş, hocaları 
Evzai ve Sevri'den başka İbnü'l-Mübarek, 
Abdullah b. Avn el-Harraz, Abdülmelik 
b. Habib el-Massisi gibi alimler de on
dan hadis rivayetinde bulunmuşlardır. 

Fezari Hz. Peygamber' in sünnetine 
bağlı, bid'atlara karşı olan, iyiliği tavsiye 
edip kötülüğü önlemede hassas, fazilet
li bir şahsiyete sahipti. Yahya b. Main. 
Nesal, İcli ve İbn Hibban onun sika* ol
duğunda ittifak etmişlerdir. HarQnürre
şid'in öldürülmesini emrettiği bir zındı
ğın, "Hz. Peygamber adına uydurduğum 
1 000 hadisi ne yapacaksın?" demesi üze
rine halifenin, "Ey Allah düşmanı, Ebu 
İshak el-Fezari ve Abdullah b. Mübarek 
yanında sen kim oluyorsun! Onlar senin 
söylediklerini ayıklar ve harf harf çıka
rırlar" diye cevap vermesi onun Fezari'-

nin ilmine olan güvenini göstermekte
dir. İbn Hacer, İbnü'n-Nedim'den nak
len müslüman alimler içinde ilk ustur
labı İbrahim b. Muhammed el-Fezari'nin 
yaptığını söylerken (Tefı?fbü't- Tefı?fb, ı. 

15 3) onu astronomi bilgini Fezari ile ka
rıştırmıştır. Çünkü İbnü'n-Nedim bu bil
giyi Ebu İshak İbrahim b. Habib el-Fezari 
adlı bir alim için kaydetmektedir (el ·Fih· 

rist, s. 332). 

Ömrünün büyük bir kısmını zamanın 
serhat şehirlerinden Misis'te (bugün Ada
na merkez ilçesine bağlı Yakapınar buca
ğı) geçiren Fezari burada halkın İslami 
kültürle yoğrulması için büyük gayret 
sarfetmiş ve 188'de (804) bu şehirde 
vefat etmiştir. Ancak onun ölüm tarihi 
olarak Ebu Davud 185 (801). Buhari 186 
(802) ve İbn Asakir 188 (804) yılını ver
mektedir. 

Fezari Kitabü's - Siyer adıyla bir eser 
kaleme almıştır. Kaynaklarda Kitôbü's
Siyer ve'l-cihôd, Kitôbü's-Sire ii dô
ri'l-fıarb ve Kitabü's-Siyer fi'l- al]bôr 
ve'l-afıdôş adlarıyla geçen ve İslam dev
letler hukukuna dair ilk eserlerden olan 
kitap için İmam Şafii'nin, "Siyer (devlet
ler hukuku) konusunda benzeri yazılma
mıştır" dediği ve aynı konudaki eserin
de onun tertibini esas aldığı söylenir (İbn 
Hacer. I, 152). Fezari'den Muaviye b. Amr 
er-Rumi'nin (ö 215/830) rivayet ettiği 
Kitôbü's-Siyer beş bölümden meyda
na gelmiş olup Fas Karaviyyin Kütüp
hanesi'nde (nr. 139) mevcut nüshasının 
ikinci bölümü 270 (883-84) yılında istin
sah edilmiştir. Eser Faruk Hamade ta
rafından yayımlanmıştır (Beyrut 1987). 
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( IS.Jif<!l .:_ı..>)\~ if. ~!_,;! ) 
Ebu İshak Burhanüddln İbrahim 

b. Abdirrahman b. İbrahim 
el-Fezarl eş-Şafii 
(ö. 729/1329) 

Şafii fakihi. 
_j 

Mısır asıllı olup Rebiülewel 660'ta (Şu
bat 1262) Dımaşk'ta doğdu ve orada ya
ş<Mlı. Babası Firkah'a izafeten İbnü'l-Fir
kah diye de anılır. Babası ve dedesi de 
faki0tir. Babasından fıkıh , amcası Şere

feddin Ahmed b. İbrahim'den Arapça 
okudu. Ayrıca Ebü'l-Abbas İbn Abdüd
daim, İbn Ebü' ı - Yüsr, İbn Ebu Asrun, 
Ebu İshak İbrahim b. Abdülaziz es-Sü
lemi, Ebü' ı-Abbas İbnü' n- Nehhas, Ab
düllatif el-Harrani ve Muhammed b. Ah
med eş-Şerişi gibi alimlerden ders al
dı. Dımaşk'ta Badraiyye Medresesi'nde 
müderrislik yaptı. birçok öğrenci yetiş
tirdi. Taceddin es-Sübki ve Muhammed 
b. Cabir el-Vadiaşi ondan icazet alan ta
nınmış alimlerdendir. Amcası Şerefed
din'in ölümü üzerine Dımaşk'taki Eme
viyye Camii hatipliğine tayin ediidiyse 
de bir ay sonra bu görevden ayrıldı. Nec
meddin İbn Sasra ölünce (ö. 723 / !323) 
onun yerine Dımaşk başkadısı olması için 
yapılan teklifi kabul etmedi. Zamanında 
Şafii mezhebinin en önde gelen alimle
rinden biri olan Fezari Cemaziyelewel 
729'da (Mart 1329) vefat etti ve Biibüs
sagir Kabristanı' nda babasının yanına 

defnedildi. 

Alçak gönüllü, iyilik sever bir kişi olan 
Fezari tartışmadan kaçınır, devlet adam
larına pek yaklaşmazdı. İlimle meşgul 
olan kişilere hizmetten zevk duyar, öğ

rencilerinin ihtiyaçlarıyla yakından ilgi
lenirdi. Çağdaşı Takıyyüddin İbn Teymiy
ye ile bazı konularda farklı görüşlere sa
hip oldukları halde birbirlerine saygı gös
termişler ve aralarındaki münasebeti 
kesmemişlerdir. 

Eserleri. 1. Bô. cişü 'n- nüfus ilô ziyô
reti'l- ~udsi'l- mafırus. On üç fasıldan 
meydana gelmekte olup Ebu Muham
med İbn Asakir'in el-Côm/u'l-müstak
şô ii feta 'ili'l -Mescidi'l- a}f.şô'sından 
ve ilgili diğer eserlerden özetlenmiştir. 
Süleymaniye Kütüphanesi'nde nüshala
rı bulunan eser (Hacı Mahmud Efendi, 
nr. 2015; Relsülküttab Mustafa Efendi, nr. 
236 / 2; Şehid Ali Paşa , nr. 985 / 2. 1398/ 3; 
Ayasofya, nr. 3469) Charles D. Matthews 
tarafından yayımlanmıştır (Journal of the 
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Palestine Oriental Society, XN-XV llerusa
lem 1934-1935], s. 284-293; XIX 11935 ], s. 
51-87, Arapça metin). z. eJ-rHım bi-fe
ta'ili'ş-Şfım. Ali b. Muhammed er-Ra
baf'nin Feifı'ilü'ş-Şfım ve Dımaşk adlı 
eserinin özetidir (Darü'l-kütübi'z-Zahiriy
ye, nr 9402) 3. el-Menfı'ih li-tfılibi'ş
sayd ve'z-zebô.'iJ:ı (Süleymaniye Ktp., 
Şehid Ali Paşa, nr 985 / 1; Gotha, nr 2095) 
Müellifin kaynaklarda adı geçen diğer 
eserleri de şunlardır: Ta 'lf]f. 'ale't- Ten
bih (Ebu İshak İbrahim b. Ali eş-Şirazi'
nin Şafii fıkhına dair eserinin şerhi), Fetd
va İbni'l-Firkfıh, er-Ru{].şatü'l- 'amime 
ii aJ:ıkômi '1- ganime, lfallü '1-]f.ınfı' ii 
J:ıılli's-semfı', Risfıle ii mesfı'ili'l-l]ut, 
Şerf:ıu Müntehe's-sul ve'l-emel (Cemii
leddin İbnü'l-Hiicib'in usule dair eserinin 
şerhi ), Şerhu'l-Elfiyye (İbn Malik'in nah
ve dair eserinin şerhi). 
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ı 
FEzARI, Muhammed b. İbrcihim 

ı 

( ıS.) !;ili ~l.r.l ı:r. ..__. ) 
Ebu Abdiilah Muhammed 

b. İbrahim b. Hablb b. Semüre 
b. Cündeb el~Fezarlel-Kufl 

(ö. 190/ 806) 

İslam dünyasında 
ilk usturlabı yaparak kullandığı 

L 
kaydedilen astronomi alimi. 

_j 

Nisbesini Kays Aylan kabile birliğine 

bağlı Fezare kabilesinden alır; hayatıyla 
ilgili pek az şey bilinmektedir. Dedele
rinden Semüre b. Cündeb ashaptandır. 
Kaynaklarda hakkında benzer bilgiler 
verilen (mesela bk. İbnü'n-Nedim , s. 332) 
Ebu İshak İbrahim b. Habib ei-Fezarf'
nin bu alimin yine astronomi ile uğra-
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şan babası mı olduğu, yoksa bu iki ismin 
aynı kişiyi mi gösterdiği hususu mevcut 
bilgilerin ışığında tam açıklığa kavuşa
bilmiş değildir. Bu durum kendilerine 
nisbet edilen eserler hakkında da söz 
konusudur. Aynı nisbeyi taşıyan Ebu İs
hak İbrahim b. Muhammed b. Haris el
KOfi (ö. 188/ 804 1?1) adında bir de mu
haddis bulunmakta ve Bağdatlı İsmai l 
Paşa, Muhammed b. İbrahim ei-Fezarf'
nin adını Ebu İshak İbrahim b. Muham
med b. Habib ei-Bağdadi şeklinde yan
lış vermekte, ölüm tarihini de 188 (804) 
olarak göstermektedir (Hediyyetü'l- 'ari

trn, I. 2) 

Fezari hakkındaki en geniş bilgiyi ve
renlerden biri olan Yaküt el-Hamevi şöy
le der: "Ubeydullah b. Ziyad Küfe'ye gel
diği zaman onu Basra zaptiye teşkila
tının (şurta) başına getirdi. Fezari nahiv 
alimiydi ve yazısı güzeldi, Mazini'den 
ders almıştı. Asınal'nin Kitfıbü'l-Em

şfıl'ini bizzat Asmafden okuduğunu söy
lediği rivayet edilir; bu kitabı ondan baş
kasının Asmafden okuduğunu iddia eden 
kimse yalan söyler. Merzübani şöyle de
miştir: Muhammed b. İbrahim el-Feza
ri el-KOfi astronomi alimi idi. Yahya b. 
Halid ei-Bermekfnin kendilerinden sita
yişle söz ettiği dört kişiden biridir. Dört 
kimse vardır ki sahalarında kendileri gi
bisi görülmemiştir: Halil b. Ahmed, İb
nü'I-Mukaffa', Ebu Hanife ve Fezari. Ca'
fer b. Yahya ise şöyle demiştir: Nahiv 
sahasında Kisaf'den, şiirde Asmai'den, 
nücumda Fezarfden ve ud çalınada Zel
zele'den daha üstünü görülmemiştir" 

(Mu'cemü 'L-üdeba', XVII, 117-119). 

İslam dünyasında usturlap yapanların 
ilki olduğu söylenen Fezari'nin kaynak
larda düz (musattah) ve üstüvanf (mubat
tah) usturlapları yapıp kullandığı bildi
rilmektedir (İbnü'n-Nedim, s. 332). Feza
ri, MansOr devrinde Bağdat'ın kurulu
şu sırasında görev alan Ebu Sehl Fazi b. 
Nevbaht, Maşallah b. Eseri el-Basri ve 
Ömer b. Ferruhan et-Taberi gibi astro
nomi alimleri arasında önde gelen bir 
kişiydi. 

Eserleri. 1. Zicü's-Sind-Hind el -Ke
bır. Abbasi Halifesi MansOr devrinde 771 
veya 77~ yılında, bir Hint elçilik heyetiy
le birlikte Bağdat'a gelen bir astrono
mun yanında getirdiği astronomiye ait 
Siddhanta adlı kitabın tercümesidir. Ya
küt Mu'cemü'l-büldfın'da BirQni'den 
ve İbnü'I -Kıfti İl]bfırü'l- 'ulemfı~da, İb
nü'I-Ademi diye tanınan Hüseyin b. Mu-

hammed b. Humeyd 'in Na?mü'l- 'ikd 
adlı büyük zicinden naklen Zicü's-Sind
Hind el-Kebir'in aslının Hindistan'dan 
getiriliş tarihini 156 (773) olarak vermek
tedirler. Kimliği bilinmeyen Hintli astro
nomla birlikte çalışan diğer bir Arap ast
ronomi alimi de Ya'küb b. Tarık idi. Ha
life MansOr Fezari'den, muhtemelen Ma
hasiddhanta adlı Sanskritçe astronomi 
kitabını Hintli astronomun yardımıyla 

Arapça'ya çevirmesini istemişti. Bu metin 
sonraları Brahmapaksa olarak bilinen 
metindendir. Mahasiddhanta ile ben
zerlik gösteren metinler arasında Vis
nudharmattorapurana 'nın Paitamaha
siddhanta'sı ile Brahmagupta'nın Brö.h
masphutasiddhanta'sı da bulunmakta
dır. Hintli astronomun bu çeviride, J. Ar
yabhatta'nın Aryabhatiya'sından da bil
giler aktardığı için tercüme metninin bu 
kitaptan da bilgiler ihtiva ettiği anlaşıl
maktadır. İslfım Ansiklopedisi'nde ise 
(1, 687) İslam dünyasında astronominin 
ilmi olarak araştırılmasına, Hindistan'
dan gelen iki kitabın etkisiyle ancak ll. 
(VIII.} yüzyılda başlandığına işaret edil
dikten sonra bu kitaplardan birinin Brah
magupta tarafından 628'de telif edilmiş 
olan Brahmasbhutasiddhanta olduğu , 

1 54'te (771) belki kısaltı1mış bir şekil
de Bağdat'a getirilip İbrahim b. Habib 
el-Fezari ve Ya'küb b. Tarık tarafından 
Arapça'ya aktanldığı belirtilmektedir. Bi
rüni, Siddhanta tercümesinin 153-154'
te (770-77 1) bitiriimiş olduğunu bildirir. 
Siddhö.nta ya da İslam astronomi lite
ratüründeki adıyla Zicü 's- Sind - Hind 
veya Kitôbü's-Sind-Hind X. yüzyıla ka
dar İslam dünyasının doğusunda, XII. 
yüzyıla kadar da Endülüs'te kullanılmış
tır. İbnü'I-Kıfti, gezegenlerin astronomik 
cetvellerini ihtiva eden bu zicin çok sa
yıda bölüme ayrıldığını, Halife Me'mQn 
devrine kadar kullanıldıktan sonra onun 
zamanında Muhammed b. Musa ei-Ha
rizmi tarafından kısaltıhp tadil ve tek
mil edildiğini, bu sırada gezegenlerin ev
sat cetvellerinin ve tadillerin İran siste
mine, güneş meylinin de Batlamyus sis
temine göre yeniden ele alınıp değişti
rildiğ in i ve yeni haliyle eserin daha çok 
beğenildiğini haber vermektedir. islam 
astronomi dünyasındaki ilk köklü çalış
manın Fezari'nin bu genişletilmiş ilave
li tercümesi olduğu ve bu kitabın uzun 
süre devam eden bir gelenek oluşturdu
ğu açıktır. Brö.hmapaksa'nın Siddhan
ta'daki unsurları diğer okullara bu eser 
vasıtasıyla geçmeye başlamıştır. Her ne 


