
FiRYABf, Ca'fer b. Muhammed 

Eserleri. Firyabfnin günümüze ulaşan, 

bütün rivayetlerini senedieriyle birlikte 
zikrettiği eserleri şunlardır: 1. Feiô.'ilü'1-
~ur'ô.n. Kur'an-ı Kerim'i ve özellikle Sa
kara, Al-i İmran, Mülk sürelerini okuma
nın, dinlemenin ve başkalarına okutma
nın, Kur'an'ı hatmetmenin faziletine ve 
Resül-i Ekrem'in Kur'an okuma tarzına 
dair 197 rivayeti bir araya getiren eser 
Vüsuf Osman Fazlullah Cibril tarafından 
yayımlanmıştır (Riyad 140911989). z. De
ıa'ilü'n-nübüvve. Hz. Peygamber'in Al
lah'ın resulü olduğunu gösteren müd
zelere dair elli üç rivayeti ihtiva etmek
te olup Amir Hasan Sabri tarafından neş
redilmiştir (Mekke 1406/ 1986). 3. Kitô.
b ü ·ş -Şıyô.m. Oruçla ilgili 192 rivayeti ih
tiva eden eseri Abdülvekı1 en-Nedvi ya
yımlamıştır (Bombay 1412/ 1992). 4. Şı

fatü'1-münô.fı~. Nifaka ve münafıka dair 
118 rivayetin yer aldığı eseri Bedr el
Bedr (Küveyt 1405/ 1985) ve Şıfatü'n-ni
fô.~ ve ~emmü'1-münô.fi~in adıyla Mu
hammed Abdülkadir Ata (Beyrut 1405/ 
ı 985) neşretmiş, ayrıca Ebü Abdurrah
manel-Mısri ei-Eserfnin şerhiyle birlik
te basılmıştır (Tanta 1408/ 1988). 5. A!1-
kô.mü'1- 'ideyn. Ebü Abdurrahman Mü
said b. Süleyman b. Raşid eserdeki ha
disleri Sevô.p'u'1-~amereyn adıyla tah
ric ederek kitapla birlikte yayımiarnıştır 

(Beyrut 1406/ ı 986) 6. Kitô.bü'1-~ader. 

Kaza ve kadere dair 450 hadisi ihtiva 
eden eser üzerinde Cemal Harndi ez-Ze
hebi yüksek lisans çalışması yapmıştır 
(Glmiatü Melik Suud, Riyad 1403-1404: 
Af]barü 't·türaşf'l. 'Arab~ Safat 1982, I. 1 1 ). 
7. Fevô.'id. Çeşitli konulara dair kırk dört 
rivayetin yer aldığı eser Kitô.bü'ş-Şıyô.m 
ile birlikte yayımlanmıştır (s. 139-169; 
nşr. Abdülvekil en-Nedvi, Bombay 1412/ 
ı 992) 8. Mô. esnedehu Süfyan eş -Şevri. 

Eserin ı. cildi Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'
de bulunmaktadır (Mecmua, nr. 90, vr. 
39-4 7) . Fihrisü ma{ıtutô.ti Dô.ri'l- kütü
bi'?-?ô.hiriyye'de (s. 373) Ca'fer b. Mu
hammed el-Firyabf'nin eserleri yanlış

lıkla Muhammed b. Vüsuf el-Firyabi'ye 
nisbet edilmiştir. 

Kaynaklarda Firyabf'nin şu eserlerin
den de söz edilmektedir: Kitô.bü's-Sü
nen, Kitô.bü'~ - 'f,ikr, Kitô.bü'n-Nikô.!l, 
Kitô.bü'l-Cenô.'iz, Kitô.bü'ş-Şuver ve't
temaşil, Kitô.b 'ani'1-Medineti'1-mü
nevvere, Kitô.bü Şada~ati'l- fJtr, Kitô.
bü Tahrimi'z-zeheb ve'1-harir, Kitô.
bü M~nô.~bt Mô.lik, Kitô.bü 'r-Rü'yô., 
Kitô.bü 'l- Künô., Kitô.bü '1- Libô.s, Kitô.
bü Edebi'l-İs1ô.m, Kitô.bü Terki'1-mi-

146 

rô.', Kitô.bü'1-Bükô.'. Bu eserlerin de 
kendi konularındaki bazı hadisleri ihti
va eden çalışmalar olduğu anlaşılmak
tadır. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Ca'fer b. Muhammed el-Firyabi, Feia'ilü ' l· 
~ur' an (nşr. Yusuf Osman Fazlullah Cibril). Ri: 
yad ı409 j ı989, naşirin mukaddimesi, s. 33· 
76; Hatib, Tarfl]u Bagdiid, VII, 199·202; Sem'a
ni, el·Ensab, IX, 29ı·292; Yaküt, Mu'cemü' l · 
büldan, IV, 259; Zehebi, A'lamü'n-nübela', 
XIV, 96-ı06; a.mlf., Te?kiretü 'l - f:tuff~. ll , 693· 
694 ; Mahlüf, Şeceretü 'n-nQr, ll , 77; Sezgin, GAS, 
ı, 166; Muhammed Nasırüddin el-Elbanr. Fih
risü mal)tatati Dari'l-Kütübi'?·:?ahiriyye, Dı

maşk ı390fl970, s. 373; Nüveyhiz, Mu'cemü'l 
mü{essirfn, I, ı26; Zirikli, ei-A'Iam (Fethullah), 
ll, ı27- ı28; Kays AI-i Kays. el-lraniyyan, ll, 328-
330; Kettani, er-Risaletü'l-müstetra{e (Özbek), 
s. 44, 47, 49, 57, 58, 73, 76, 84, 2ı 7 ; Fikri Ze
ki el-Cezzar, Medal]ilü'l-mü'elli{fn, Riyad ı994, 
lll, 1160-1161. r:o:ı 

lı!ll MEHMET ALi SÖNMEZ 

ı 
FiRYABi, Muhammed b. Yüsuf 

---, 

( (_.k_;! i u... .)t If. .,)$. ) 

Eba Abdiilah Muhammed b. Yasuf 
b. Vakıd el-Firyabl 

(ö. 212 / 827) 

Hadis hafızı. 
L _j 

120 (738) veya 126'da (743-44) Belh 
yakınındaki Faryab'da doğdu. Buraya 
nisbetle Firyabi olarak tanındığı gibi Türk 
asıllı olduğu için Türki nisbesiyle de anıl
dı. ilim tahsili için çok genç yaşta mem
leketinden ayrıldı. Mekke'de karşılaştığı 
Süfyan es-Sevri'den hadis rivayet etmek 
amacıyla onunla birlikte Küfe'ye gitti ve 
kendisinden çok faydalandı. Ayrıca Ev
zai, Zaide b. Kudame, Nafı' b. Ömer, Ce
rir b. Hazim gibi alimlerden hadis öğ
rendi. Daha sonra Filistin'de bir sahil ka
sabası olan Kaysariye'ye yerleşti. Kendi
sinden Ahmed b. Hanbel, İbn Zencüye, 
Abdullah b. Abdurrahman ed-Darimi. 
Zühli, Buhar! ve İbn Vare gibi muhaddis
ler rivayette bulundular. 

Hadis otoriteleri tarafından sika • ka
bul edilen Firyabfnin rivayet ettiği ha
disler, yirmi dördü Şal_ıil:ı-i Bu{ıô.ri'de 

olmak üzere Kütüb-i Sitte'de yer almış
tır. Fakih ve müfessir olarak da bilinen 
Firyabi üstün ahlakı ve ibadete düşkün
lüğü ile tanınmaktadır. Onunla birlikte 
yağmur duasına çıkıldığı bir gün elleri
ni açıp duaya başladıktan hemen sonra 
yağmur yağdığı rivayet edilir. Kendisin
den nasihat isteyen muhaddis Ahmed 
b. Yusuf es-Sülemi'ye takva sahibi ol
mayı, sünnete sarılmayı ve hükümdar-

lardan uzak durmayı tavsiye etmiştir. 

Firyabi Rebiülewel 212'de (Haziran 827) 
Filistin'de vefat etti. Onun 213 'te (828) 
öldüğünü . söyleyenler de vardır. 

Firyabi'nin, İbn Hacer el-Askalani'nin 
e1-İ.şô.be'sinin kaynaklarından olan ve 
onun belirttiğine göre Said b. Abdüs, 
Mahmüd b. Hamid ed-Dımaşki ve Ebü'd
Dahdah Ahmed b. Muhammed et-Terni
mi tarafından rivayet edilen el-Müsned 
adlı eserinden başka şu kitapları da kay
naklarda zikredilmektedir: Kitô.bü 't- Tef
sir, Kitô.bü 't- Tahô.re, Kitô.bü '.ş- Şalô.t, 
Kitô.bü'ş-Şıyô.m, Kitô.bü'z-Zekô.t, Kitô.
bü '1- Menô.sik. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Buhari, et-Tarfhu 'l-kebfr, ı, 264 ; İcli, es-Si
l!:iit, s. 4ı6; Fesevf, el-Ma'ri{e ve't-tarf/], I, l9-7-
198, 7ı9; İbn Ebü Hatim, el-Cerf:t ve't-ta'dtl, 
Vlll, ı ı 9-ı 20; İbn Hibban, eş-Şi!!:iit, IX, 57; İbn 
Adi, el-Kamil, VI, 2236; İbnü'n-Nedim, el·Fih
rist, s. 4ı; Sem'ani, el-Ensab, IX, 290-29ı ; Miz
zi, Tehztbü'l-Kemal, XXVII, 52-6ı ; İbn Kudame 
el-Makdisi, 'Ulema'ü 'l-hadfs, ı , 537-538 ; Ze
hebi, A' lamü'n-nübela', X, ı i4-118; a.mlf .. Ta
rfhu ' l-islam: sene 211-220, s. 400-40ı; a.mlf., 
Mfzanü' l-i'tidiil, IV, 7ı-72 ; a.mlf., Te?kiretü ' l
huf{az, ı, 376; Safedi. el-Va{i, V, 243; İbn Hacer, 
Tehzfbü 't-Tehzfb, IX, 535-537; Kehhiile, Mu'ce
mü'l·mü'ellitin, XII, ı40- ı4ı ; Hediyyetü 'l- 'ari
{fn, ll, ı O; Zirikli, e l-A' lam, VIII, 20-2 ı ; Sezgin, 
GAS, ı, 40; Abdülgaffar Süleyman el-Bündarr 
v.dğr., MevsQ'atü ricali'l-kütübi't -tis'a, Beyrut 
ı4ı3 j 1993 , lll , 490 ; Kettani, er·Risaletü'l-müs
tetra{e (Özbek), s. 97, ıo9. 
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!il ALi OsMAN KoçKuzu 

FiRZA 

(bk. FİRDA). 

FiSAGOR 

(bk. PİSAGOR). 

ei-FisAL 

(bk. ei-FASL). 

FISCHER, August 

(1865-1949) 

Arapça sözlük ve gramer 
çalışmalarıyla tanınan 

Alman· şarkiyatçısı. 

_j 

_j 

_j 

_j 

Almanya 'nın Halle şehrinde doğdu. 

1883-1889 yılları arasında Halle, Berlin 
ve Marburg'da Fleischer, Wellhausen ve 
Thorbecke gibi zamanının en büyük şar
kiyatçılarından Doğu dilleri ve edebiyat-



August 
Fischer 

ları öğrenimi gördü. 1889'da İbn İshak'ın 
nakilde bulunduğu ravilerin biyografile
ri üzerine hazırladığı tezle doktor ve er
tesi yıl da doçent oldu. 1896-1900 yılla
rında Berlin'deki Şarkiyat Enstitüsü'n
de Arapça hocası, enstitü sekreteri ve 
kütüphane yöneticisi olarak çalıştı; bu 
süre içinde özellikle pratik Arapça ve 
Arap lehçeleri üzerinde durdu ve mes
lektaşı Seyyid el -Geylani eş-Şerkavi'nin 
yardımıyla Merakeş (Fas) lehçesini öğ

renerek bu lehçe üzerine birkaç makale 
yazdı. Bu sıralarda, Arapça'nın ve hatta 
bütün Sami dillerin özünün Arap lehçe
leri sayesinde kavranabileceği inancıyla 
Fas'a gidip Tanca, Darülbeyza (Kazablan
ka), Suveyre (Mogador) ve Merakeş'i gez
di: lehçe bilgisini arttırdı ( 1898) Daha 
sonra profesörlüğe yükseltilerek hoca
sı Fleischer'in yarım yüzyıldan fazla bir 
süre başında bulunduğu Leipzig Üniver
sitesi Doğu Dilleri Kürsüsü'nün başkan
lığına getirildi (ı 900). Leipzig, buradaki 
ders verme ve araştırma faaliyetlerini 
1939 yılında emekliye ayrılıncaya kadar 
sürdüren Fischer sayesinde Fleischer dö
neminde olduğu gibi Arapça eğitiminin 
merkezi haline gelmiştir. Zamanında 

Arapça'yı, özellikle klasik Arapça'yı en 
iyi bilen uzmanlardan biri sıfatıyla bü
yük takdir gören ve Leipzig, Berlin, Ko
penhag akademileriyle, 1932' de Mısır 

Kralı Fuad tarafından kurulan Mecmau'l
lugati' I-Arabiyye başta olmak üzere bir
çok bilimsel kurumun asil, muhabir ve 
şeref üyeliklerine seçilen ve Fleischer'
den sonra Leipzig okulunun en önemli 
temsilcisi kabul edilen Fischer 84. yaş 
gününde öldü (14 Şubat 1949) 

Fischer Arapça ilk sırayı almak üzere 
bütün Sami dillerle uğraşmış, bu arada 
hacası Fleischer gibi Türkçe ve Farsça'yı 
da ihmal etmeyerek özellikle Osmanlı 
Türkçesi ile ilgilenmiş ve Leipzig Üniver
sitesi'nde Türkçe okutmanı olan Ahmed 

Muhiddin ·in yardımıyla son dönemleri 
içine alan bir Türk edebiyatı antolojisi 
hazırlamıştır. Çoğu makale şeklinde ka
leme alınmış 130'u aşkın eseri arasında 
en hacimli olması beklenen, 1907 yılın
dan beri tasawur ettiği ve fırsat bulduk
ça üzerinde çalıştığı bir klasik Arapça 
sözlük ise yarım kalmıştır. Bu büyük pro
jesini gerçekleştirmesi için Mısır Maarif 
Vekaleti'nin 1937'de yaptığı teklifi ka
bul eden Fischer özellikle, başlangıçtan 
Emeviler döneminin sonuna kadarki şiir, 

Kur'an, hadis ve tarih dilini oluşturan 
eski Arapça'nın bir sözlüğünü hazırla

mak üzere çalışmasına hız vermiş, fa
kat doğrudan orijinal kaynaklardan aldı
ğı örneklerle (şevahid) belgelendirdiği ke
limelerin fişleri Mecmau'l-lugati'l-Ara
biyye'nin bina değiştirmesi sırasında kay
bolmuştur. Ancak, daha önce tamamla
yıp yeniden gözden geçirerek 1947 yı
lında Kahire'ye gönderdiği seksen say
falık kısım, kendisi tarafından yazılan 

Ar~pça bir mukaddime ile birlikte aka
demi tarafından Mu c cem ttiril]i li -lu
gati'l- edebi'l- cArabiyye adıyla neşre
dilmiştir (Kahire 1950). Yine Alman şar
kiyatçılarından Spitaler, J. Kramers ve 
Ulmann da müellifin Leipzig'de bıraktı
ğı fişler üzerinde çalışarak Wörterbuch 
der klassischen arabischen Sprache 
adıyla "kat" harfinin başından bir fasi 
kül yayım lamışiardır ( 1954). 

Eserleri. 1. Biographien von Gewahrs
manner des Ibn Ishaq (Halle 1889, Lei
den 1890) . Doktora tezidir. z. "Tag und 
Nacht" im Arabischen und die semi
tische Tagesrechnung (Leipzig I 909) . 

Arap ve diğer Sami takvimleri hakkın
dadır. 3. Auflösung der Akkusativrek
tion des transitiven Verbs durch die 
Praposition "li" im ki assisehen Ara
bisch (Leipzig 1910). Klasik Arapça'da 
lam harf-i cerri ile geçişli (müteaddi) olan 
fiiller ve nesnelerine dair bir eserdir. 4. 

Katalog der Bibliothek der Deutschen 
Morgenlandischen Gesellschaft I (Le
ipzig 1910, R. Pischel ve G. )acob ile bir
likte) 5. R. Brünnows Arabische Chres
tomathie aus Prosaschriftstellern (Ber
lin 1913). Üniversitede Arapça eğretimi 
için R. Brünnow tarafından hazırlanan 
klasik Arap edeb.iyatından seçilmiş me
tinlerin hataları d üzeltilerek yeniden ya
pılmış neşridir. 6. Zur Lautlehre des Ma
rokkanisch-Arabischen (Leipzig 1917) . 

Fas Arapçası'nın fonetiği hakkındadır. 7. 
Das Liederbuch eines marokkanischen 
Sangers I (Leipzig 1918). Faslı bir şarkı-

FISCHER, August 

cının halk ağzıyla söylediği şiirleri ihtiva 
etmektedir. 8. Anthologie aus der neu
zeitlichen türkisehen Literatur (Leipzig
Berlin 1919, Ahmed Muhiddin ile birlikte) 
9. Die Vokalharmonie der Endungen 
an den Fremdwörtern des Türkisehen 
(Leipzig 1920) . Türkçe'deki yabancı keli- · 
melerin sonlarında beliren ses uyumu 
üzerinedir. to. Übersetzungen und Tex
te aus der neuosmanischen Literatur: 
I. Dichtungen Mehmed Emins (Leipzig 
1921). Mehmed Emin'in (Yurdakul) Al
manca tercümeleriyle birlikte şiirlerini 

ihtiva etmektedir. tt. Aus der religiö
sen Reformbewegung in der Türkei 
(Leipzig 1922) . Türkiye'de dini reform 
hareketleri hakkındadır. 1Z. Muhammad 
und Ahmad, die Namen des arabi
schen Propheten (Leipzig 1932). Hz. Pey
gamber'in adları üzerinedir. 13. Beitra
ge zum Verstandnis religiöser musli
miseher Texte I (Leipzig 1933). Dini me
tinleri anlama yöntemine dair bir eser
dir. 14. Der Wert der varhandenen Ko
ranübersetzungen und sure III (Leipzig 
1937) . Kur'an tercümeleri ve AI-i İmran 
süresi hakkındadır. 15. cAbdülJ:ıaqq lja
mids dramatische Dichtung "Ruhlar 
(Ge ister)". Deutsche Übersetzung mit 
beigegebenem türkisehen Text (Leipzig 
1941 ). Abdülhak Hamid'in Almanca tercü
mesiyle birlikte "Ruhlar" adlı şiirini konu 
edinmiştir. 16. Der "Koran" des Abu'l
cAla' al-Macarri (Leipzig 1942). Ebü'l
Ala el-Maarri'nin Kur'an'a nazire olarak 
yazdığı söylenen el-Fuşul ve '1- giiyut ad
lı kitabından seçilen pasajların dil ba
kımından incelenmesidir. 17. Schawa
hid-Indices. Indices der Reimwörter 
und der Dichter der in den arabischen 
Schawiihid-Kommentaren und in ver
wandten Werken eriduterten Belegver
se (Berlin-Leipzig 1945, E. Braunlich ile 
birlikte) Arapça'nın tarihi hakkındaki en 
önemli çalışmalarından biri olup çeşitli 

edebi eserlerle gramer kitaplarından top
layarak kafiyelerine ve şairlere göre al
fabetik olarak dizdiği şiir örneklerini ih
tiva eder. 

Fischer, yukarıda sayılan müstakil eser
leriyle makale, ansiklopedi maddesi ve 
tenkit. tanıtım yazılarını kaleme alması
nın dışında, Zeitschrift der Deutschen 
Morgenlandischen Gesellschaft ve Is
lami ca başta olmak üzere çeşitli ilmi 
dergilerin yayın kurullarında da başkan 
veya üye olarak editörlük görevi yap
mıştır ( eserlerinin tam listesi için bk. Fück, 
ZDfVIG,sy 100[1950l,s 10-18). 
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Schaade, "August Fisçher 1 X (1865-1949)", Isi., 
sy. 30/1 [1952), s. 97·101; J. Kraemer, "August 
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Iii MEHMET KAN AR 

1 
FiŞTALI 

ı 

( JL..:;:..;ll) 

Ebu Fil.ris Abdülazlz 
b. Muhammed b. İbrahim el- Fiştali 

(ö. 1032 / 1622-g3) 

Faslı edip, şair, t~rihçi 
ve devlet adamı. 

L ..J 

952 ( 1545) veya 956 ( 1549) yılında Me
rakeş'te doğdu. Ebü Muhammed künye
siyle de anılır. Fas'ın kuzeybatısında ya
hut Orta Atlaslar'daki Tadla platosunda 
bulunan ve .amcazadesi şair Muhammed 
b. Ali ei-Fiştaır gipi ünlü kişiler yetişti
ren Serberi Fiştale kabilesine mensup
tur. Ayrıca bu kabilenin Sanhace kolun
dan geldiği için Sanhad nisbesiyle de 
anılır. Ebü'I-Abbas Ahmed b. Ali ei-Men
cür, Ebü'I-Abbas Ahmed ez-Zemmürf 
ve Kadı Abdülvahid b. Ahmed el-Humey
di gibi fakitı ve muhaddislerden lugat, 
nahiv, fıkıh , usul, edebiyat ve tarih ders
leri aldı. Hayatının uzun bir devresinde 
bu ilimleri tahsil eden Fiştalf geniş kül
türü sayesinde inşada Fas'ın ve Kuzey
batı Afrika'nın en başarılı ediplerinden 
biri oldu. Karaviyyin Camii'nde edebiyat 
dersleri verdi. Abdurrahman b. Ali ei
Mekküdf'nin Makşı1re'sini şerhederek 

okuttu. Önce veliaht Me'mün'un, kısa 
bir müddet sonra da babası Fas Sultanı 
Ahmed el-Mansür'un hizmetine girerek 
onun özel katibi oldu. Ardından Divan-ı 
İnşa başkatipliğine, buraqan da vezirli-
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ğe kadar yükseldi. Bu görevi kendisine 
haklı bir şöhret kazandırdı. Osmanlılar '

daki vak'anüvislik geleneğindEm etkile
nen hükümdar onu devletinin resmi ta
rihçisi tayin etti. Fiştaır, özellikle hüküm
ctarın Sudan'daki zaferleriyle ilgili haber
leri derler, fetihler:i kaydeder ve o dö
nemde yetişen ünlü şahsiyetterin haya
tını kaleme alırdı. Menahilü'ş-şata' ad
lı eseri onun bu çalışmalarının sonucun
da ortaya çıkmıştır. Ebü Abdullah Mu
hammed b. Ahmed ei-Miklatr bir bey
tinde, Frştalf'nin ölümüne ebced (cüm
mel) hesabıyla " şel(l)a'" (,Yı:.) kelime
siyle tarih düşürmüştür. 

Fiştali başarılı bir saray şairi sayılır. 

Özellikle Ahmed ei-Mansür için yazdığı 
kasideler onun iyi bir sancıtçı olduğunu 
göstermektedir. 

Eserleri. 1. Dfvdn. Aslı mevcut olma
makla beraber Necat ei-Merinf, başta 
müellifin kendi eseri Menr'ihilü 'ş- şata' 
olmak üzere Makkarl'nin NefJ:ıu't- tfb ve 
Raviatü 'l-r'is'ı, Ahmed en-Nasırf'nin el
İsti~d'sı, Muhammed ei-İfrenf'nin Nüz
hetü'l-J:ıddi'si, İbnü'I - Kadf'nin el -Mün
te~ii 'sı, Muhammed ez-Zeccalf'nin el
Künnr'işe'si ve Abdullah Kennün'un en
Nübılgu ·ı - Magribf'si gibi birçok eser
deki şiirlerini derteyerek Ş/ru 'Abdita
ziz el-Fiştdlf adıyla yeni bir divan mey
dana getirmiştir (Rabat 1986) Fiştali'nin 

şiirlerinin çoğunu devlet adamları için 
yazdığı kasideler, dini şiirler ve o devir
de "mevlidiyyat" olarak bilinen övgü şi
irleri oluşturur. Bunlar çok uzun parça
lar olup bazıları 100 beyti aşar (mesela 
bk. Necat el-Merini, s. 420-439). Ayrıca 

zafer kutlamaları ve tasvirler de mühim 
bir yer işgal eder. Bu tasvirterin çoğu 
Merakeş'teki Bedf' Sarayı ile ilgili olup 
sarayın duvarlarına işlenmiş şiirlerin ek
serisi Fiştali'ye aittir. Gazel tarzında ya
zılmış şiirlerin bulunmadığı divanda sa
dece · bazı gazellerden beyitler yer al
maktadır. Müellifin müveşşah türünde 
bir tek övgü şiirine rastlanmıştır. 2. Me
nr'ihilü'ş-şata' if a{J.bdri (me' aşiri) mü
lUk (meualfna) eş-şüreta'. Sa'dTier Dev
leti zamanında, özellikle Ahmed ei-Man
sür devrinde (1578-1603) Fas'taki siyası 
ve içtimar durumu anlatan bir eser olup 
aslı sekiz cilttir. Günümüze sadece Ah
med ei-Mansür devrinin on beş yılını 

kapsayan Il. cildi ve onun muhtasarı gel
miştir. Bu muhtasar Abdullah Kennün 
(Ra bat 1965 ). eserin Il. cildi de Abdülke
rf m Küreyyim (Rabat 1972) tarafından 
neşredilmiştir. Fiştalf Menr'ihilü's-sa
fd, da bu devirdeki Fas kültürünü~ ~n-

surlarına yer vermiş, çeşitli halkalarla 
birlikte fakihlerin ve şairterin ilim mec
lislerini tanıtmıştır. Bu meclisierin en 
önemlisini, halifenin başkqnlığında ya
pılan Hz. Peygamber'in doğum yıl dönü
münü ihya kutlamaları teşkil etmektedir. 
Fiştalf, kendi döneminde okunan mevli
de dair kasideterin en güzelferini kaydet
mektedir. Eserde ayrıca Fa~ ordusunun 
Sudan'da kazandığı zaferlerden, Sa'df
ler ve özellikle Ahmed el-j\llansür tara
fından Merakeş, Fas, Taza ve diğer Fcıs 
şehirlerinde inşa edilen mimari eserler
den bahsedilmekte; bu arada iç isyan
ların bastırılması, muhaliflı;ır tarafından 

çıkarılan fitnelerin önlenmesi, ülkeqe 
güven ve huzur ortamının oluşmasında 
Sa'di hükümdarının şahsiyetinin oyna
dığı role temas edilmekteçjir. 3. Mede
dü ·ı- ceyş. Fiştali bu eseri Lisanüddin 
İbnü'I-Hatrb'in Ceyşü't- tevşfJ:ı'ine zeyil 
olarak yazmıştır. Günümüze gelip gel
ınediği bilinmeyen eserde Ahmed ei
Mansür'u öven 300'ün üzerindeki mü
veşşaha ilave olarak halifenin kendisi 
tarafından kaleme alınmış bazı müveş

şahların da yer aldığı söylenmektedir 
(Makkari, Rauzatü'l-as, s. ı62). Bu kitaba 
ait olduğu sanılan ve içinde on bir mü
veşşah bulunan birkaç yaprak Sela şeh
rindeki ei-Mektebetü'n-Nasıriyye'de bu
lunmuştur. Bunlardan Fas şairlerine ait 
olan iki müveşşahtan biri Fiştali'nindir 

(Abbas el-Cerrari, s. 126) 4. Tertfbü Df
vdni'l-Mütenebbf (ei-Hizanetü'l-ammf", 
Rabat, nr. 609; el-Hizanetü'l-amme, Tıt

van. nr. 524) . Fiştali bu çalışmasında Mü
tenebbf'nin divanını alfabetik olarak dü
zenlemekle kalmamış, eseri tahkik edip 
ta'lik, şerh, not ve itavelere de yer ver
miştir. Çeşitli beyitlerdeki çalıntılarla (se
rikat) ilgili görüş ve fikirlerini açıklamış, 
kendisinden çalıntı yapan şı:ıirlerin adla
rını zikretmiş, onların çalırıtı beyitlerini 
göstermiş, ayrıca metinlerindeki kapalı 
ifadeleri izah etmiştir. s. ŞerJ:ıu Ma~şu
reti'l-Mekkudi. Fiştaır. 1\cıraviyyfn Ca
mii'nde Abdurrahman b. Ali ei-MekkG
df'nin Ma~şı1re'sini okuturken Ebü'I-Ka
sım İbnü'l - Kadf'den . faydalanarak ese
ri hareketemiş ve bazı notlar ilave et
miştir. Ancak bu şerhin günümüze ge
lip gelmediği bilinmemektedir. 6. Mec
mu 'atü'r-res(i 'il ve 'f. ·Zaha 'iri's-suJtd
niyye. Ahmed ei-Mansür'un Osmanlı 

Padişahı lll. Murad, Kraliçe Elizabeth, 
tanınmış Doğulu alimlerden Şeyh ei-Bek
ri ve Bedreddin ei-Karafl Qibi şahsiyet
lerle olan yazışmalarını ihtiva eden mek
tuplardan meydana gelmiş bir kolek-


