
lı goruşe göre fitre hadiste zikredilen 
dört gıda maddesinden biri esas alına
rak ödenir. Şafii ve Maliki mezhepleriy
le bazı Hanbeliler'e göre ise hadislerde 
geçen buğday, arpa, kuru üzüm ve hur
ma o devrin yaygın gıda maddeleri olup 
fitre bir kimsenin kendi bölgesindeki 
mahsulden, kendi yediği gıda madde
lerinden de verilebilir. Fakihlerin çoğun
luğu fitrenin sadece ayni olarak öden
mesini gerekli görürken başta Ebu Ha
nife olmak üzere bazı fakihler fitrenin 
bu mahsullerin değeri üzerinden nakit 
olarak da verilebileceği görüşünü be
nimsemiştir. Hatta bazı Hanefi kaynak
larında , özellikle bolluk zamanlarında 

nakit olarak vermenin daha faziletli ola
cağına dikkat çekilmiş ve Hz. Peygam
ber'in, "Fakirleri isternekten müstağni 
kılın" (Darekutni, ll, l 53) mealindeki ha
disinin de bu görüşü kuwetlendir ir ma
hiyette olduğu belirtilmiştir. Özellikle 
alışverişin mübadele usulüyle değil na
kitle yapıldığı çağımızda fitrenin para 
olarak verilmesi daha çok önem kazan
mıştır. 

Günümüzde fitrenin tesbiti konusun
da iki ölçünün esas alınması teklif edil
miştir. 1. Hadislerde geçen yiyecek mad
delerinin 1 'er sa ' ının (yakl aşık 3 kg.) pa
ra cinsinden ortalamasının alınması. Bu 
uygulama ile ramazan ayında üzüm, hur
ma, buğday, arpa gibi maddelerin çe
şitli kaliteleri göz önüne alınarak fitre 
için birçok değişik rakamın ortaya çık
ması ve müslümanların bu durum kar
şısında tereddüde düşmesi önlenmiş ola
caktır. 2. Bir fakirin ekmek ve normal 
bir katıkla bir günlük yiyeceğini sağla
yacak meblağın tesbit edilmesi. Bu usul 
takip edildiği takdirde, belirlenen meb
lağın hadislerde adı geçen en ucuz mad
denin -mesela arpanın- bedelinden da
ha düşük olmaması gerekmektedir. Eğer 
ortaya ç ıka n meblağ daha f azla olursa 
naslara aykırılık söz konusu değildir . 

Çünkü fazla verilen miktar nafile sada
ka yerine geçer. İkinci teklif imam Şa
fii'nin, herkesin ortalama olarak tüket
tiği yiyecek maddelerinden fitre verme
si gerektiği şeklindeki ictihadına da uy
gundur (el -Üm, II , 59) Bu iki usulün ya
nında , fitre miktarını belirlemede mü
kellefin şahsen veya aile olarak günlük 
gıda tüketim ortalamasının ölçü alınıp 

hadislerde zikredilen en ucuz maddenin 
bedelinden de aşağı düşmeyecek şekilde 
bir miktar tesbitine gidilmesi de müm
kün olabilir. Yemin kefaretiyle ilgili ola
rak Kur'an-ı Kerim'de, "ailenize yedirdi-

ğiniz yemeğin orta hallisinden on faki
re yedirmek" ifadesinin yer aldığı (ei
Maide 51 891. bazı fakihlerin fitrenin mü
kellefin kendi yediğinden verilmesini uy
gun gördükleri (ibn Rüşd , I, 255), hadis
te de daha çok o dönemin temel ve yay
gın gıda maddelerinin zikredildiği göz 
önünde bulundurulursa bu son usule gö
re yapılacak bir miktar tesbiti de yanlış 
olmaz. 

Fitre vermekle mükellef olanların fit
re almaları fakihlerin çoğunluğuna gö
re caiz değildir . Ayrıca mükellefin fakir 
olsalar bile anne, baba, dede, nine gibi 
usulü ile çocukları ve torunları gibi fü
ruuna ve karısına fitre vermesi caiz gö
rülmemiştir. Çünkü sadakayı bakmakla 
yükümlü bulundukları kimselere vererek 
kendileri için dalaylı bir menfaat sağla
mış olurlar. Öte yandan fitrenin zimmi 
statüsünde olmayan gayri müslim fa
kirlere verilemeyeceğinde ittifak vardır. 
Zimmilere gelince imam Şafii. Malik, Ah
med b. Hanbel, Ebu Sevr ve Leys gibi 
müctehidlerden oluşan cumhura göre 
bunlara da fitre verilmez. Ebu Hanife 
ve imam Muhammed gibi müctehidle
re, Seyyid Sabık ve Yusuf ei-Kardavi gi
bi çağdaş alimiere göre ise fakir zimmi
lere fitre verilmesinde bir mahzur yok
tur. Kur'an'da müellefe-i kulüb*a ze
kattan pay ayrıldığı (et-Tevbe 9/60), müs
Iümanlarla fiili savaş ve çekişme içinde 
olmayan muhaliflere iyilik yapmanın ya
saklanmadığı (ei-Mümtehine 60/8) göz 
önünde bulundurulursa ikinci görüşün 
İslam'ın genel ilke ve amaçlarına daha 
uygun olduğu söylenebilir. 

islam alimlerinin genel kabulüne gö
re. fitre verecek kimselerin zekatta ol
duğu gibi öncelikle bulundukları yerde
ki fakirlerden ve fitre verilmesi caiz olan 
akrabalarından başlamaları daha uygun
dur. Fitre verilecek kişilerden dindar ve 
güzel ah laklı olanla rının tercih edilmesi 
mümkün olduğu gibi bu konuda yok
sulluk derecesi de ölçü alınabilir. Diğer 

taraftan fitre bir kişiye de verilebilir, bir
kaç kişi arasında da bölüştürülebilir. Bu
nunla bir likte fitrenin bir ihtiyacı karşı
layacak miktarda olmasına da özen gös
terilmelidir. Ayrıca bir ailenin fitreleri
nin tamamını bir fakire vermesi caiz ol
duğu gibi birkaç fakire bölüştürülmesi 
de mümkündür. Fitre fakirierin dışında 
borçlular, yolda kalanlar, kalpleri İslam'a 
ısındırılmak istenenler gibi zekatın veri
leceği yerler olarak Kur'an'da belirtilen 
(et-Tevbe 9/60) diğer kimselere de ve
rilebilir. 
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Libya'da bir idari bölge. 

_j 

Libya'nın güneyinde yer alan ve ülke
yi meydana getiren üç bölgeden (diğe r 

iki si Trablus. Berka) biri olan Fizan (Fez
zan, Romalı lar buraya Phasania derlerd i) ri
vayete göre adını Fezzan b. Ham b. Nuh'
tan alır (Yakut, ıı . 295) 1969'a kadar Fi
zan vilayeti, bu tarihten itibaren ei -Mu
hafazatü 'l -cenubiyye olarak adlandırılan 
bölge, deniz seviyesinden 200- SOO m. 
yükseklikte ve yaklaşık 570.000 km 2 ge
nişliğinde olup % 9S'i çöllerle kaplıdır. · 
Bölgenin merkezi Sebha ( ı 990'da 76.12 1 
nüfus), diğer şehirleri Merzuk (42 294) ve 
Katrun'dur. 

Fizan 
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FiZAN 

Bölgenin kuzeyinde kalker, kum taşı ve 
bazaltlı platolar yükselir; orta ve güney 
kısımlarında ise kalkerli yayialar vardır, 
Son derece az yağmur düşen Fizan'dq 
sert kara iklimi hakimdir. Vahaların yayc 
gın olduğu bölgede vadiler boyunca yeşilc 
likler görülür. Tarım kuyu sularıyla yapıc 

lır. Hurma bölgenin başlıca ürünüdür. 

Vahalarda yaşayan Fizan halkının büc 
yük kısmı göçebedir ve hayvancılıkla uğc 
raşır. Yerleşik olanların bir kısmı tarım1 
bir kısmı da ticaretle meşgul olur. Suc 
dan'dan Akdeniz'e ulaşan en kısa ticac 
ret yolu üzerinde bulunması dolayısıylq 
Fizan tarih boyunca önemli bir ticari bölc 
ge olmuştur. En önemli ticaret merkeze 
leri ZevTie, Tragen ve Merzuk'tur. Bu yolc 
dan başta köle olmak üzere fildişL bac 
kır, deve kuşu tüyü ve kürk gibi mallar 
Akdeniz limaniarına taşınıyordu. Fizarı 

ise sadece hurma ve karbonat ihraç edic 
yordu. Avrupa'nın cam, tekstil ve metal 
ürünleriyle ilaç ve baharat gibi malları 
yine aynı yolla Afrika'ya gönderiliyordu, 
1959'dan sonra Fizan'da da petrol buc 
Iunmasıyla bölge gelişmeye başlamıştır. 

Fizan'ın tarihi çok eskilere dayanır. Are 
keolojik kazılarla ortaya çıkarılan Yont
mataş ve Yenitaş devirlerine ait eseriere 
den Fizan'ın önemli bir yerleşim merke
zi olduğu aniaşılmakla birlikte buradq 
yaşayan topluluklar hakkında fazla bile 
gi yoktur. Herodotos'un verdiği bilgilere 
göre o dönemde Fizan'ın yerlilerine aac 
ramentler denilmekteydi. Beyaz Berbec 
rTier'le siyah Negrolar'ın karışımındarı 

oluşan aarament topluluğu Romalılar 

döneminde de varlığını korudu. Bölgeyj 
hakimiyeti altına almak isteyen Romcı 
kralları Cornelius Balbus milattan önce 
20-19'da ve Valerius Festus 69-70'te 
Fizan üzerine çeşitli seferler düzenledie 
ler. Bu seferler sonrasında Roma hakic 
miyeti tamamen tesis edilamemiş olsq 
da Fizan artık Roma nüfuzuna girmişc 
ti. Bundan dolayı aaramentler güney 
komşuları Etiyopyalılar'a karşı düzenlee 
nen seferlerde Romalılar'a destek verc 
diler. Fizan'da Romalılar'dan kalan te~ 
eser Cerme şehrindeki mozoledir. Coğc 
rafi şartları sebebiyle uzun süre bağımc 
sız kalan ve ihmale uğrayan Fizan. Emec 
vTier döneminde Kuzey Afrika' nın fethi 
sırasında Ukbe b. Nafi' tarafından fetc 
hedildi (46/ 666-67) ve böylece Fizan hale 
kı Araplar'la tanışmış oldu. Bölge 30El 
(918) yılında BerberTier'den İbn Hattatı 
ei-Hewarl'nin hakimiyetine geçti. Bu aile 
bir ticaret merkezi olan Zevıle'ye yere 
leşti ve XII. yüzyıl başlarına kadar burac 
da hüküm sürdü. Bu dönemde Fizan suc 
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lama sistemleri, camileri ve hqmamla
rıyla önemli bir gelişqıe gösterdj. 1190 ·
da Mısır'dan gelen Eyyübl kumandanla
rından Şerefeddin Karakuş Ben! Hattab 
hakimiyetine son verdi. Fakat qir müd
det sonra Fizan ~nim Sultanlığı 'nın 

kontrolü altına girdi. Kanim hükümdar
ları burayı Tragen'de oturan bir hakim 
vasıtasıyla idare ettilı;ır. XVI. yü:f'.yii baş
larındaki Bornu- Kanim savaşlarının ar
dından hakimiyet Fas asıllı Evl~d-ı Mu
hammed sülalesine geçti. Bugünkü Mer
zuk'u kurarak merkez yapan eviad-ı Mu
hammed döneminde Fizan'ın İslamiaş
ması ve Araplaşmasında önemli ilerle
meler kaydedildi. 

Hasan ei-Vezzan (e;>:-Zeyyatl). XVI. yüz
yılın başlarında Fizan 1 ı gelişmiş meskün 
bir bölge olarak. tarif ı;ıder ve burada bü
yük köşkler bulunduğunu, pek çok köyü 
olduğunu anlatır. Aypca Fizan halkının 
sahip bulunduğu hurmalıklar s~yesinde 
zengin kimselerden oluştuğunu belirtir. 
Suranın birinci dereqıde bir kadı masa
besinde olan emir tarfifından yönetildiği
ni kaydeder (Vaş{ü i{rf~ıyye, ll, 146-147). 

XVI. yüzyıl başlarından itibaren Kuzey 
Afrika'yı fethetmeye başlayan O~manlılar 
1551 'de Trablusgarp'ı ele geçirerek eya
Jet haline getirdiler ve Fizan da bu eya
lete bağlı bir sancak olarak teş)<ilatlan
dırıldı. Fakat Fizan bölgesine hakim olan 
eviad - ı Muhammed sülalesi bağımsızlı
ğını korumak için zaman zam~n Trab
Iusgarp'taki yönetimı;ı karşı mücadele
sini sürdürdü. Trablusgarp beylerbeyili
ği tarafından baskı altına alın~n Fizan 
yöneticileri vergilerilli düzenli biçimde 
vermek şartıyla iç işlerinde serbest bı
rakıldılar. Yeniçeri ileri gelenlerirıden Ka
ramanlı Ahmed Bey'in 1711 'de Trablus
garp yönetimini ele !;leçirmesi v~ Sultan 
lll. Ahmed'den beylerbeyilik payesini ala
rak otoritesini meşrOiaştırma~ıyla ev
Jad-ı Muhammed'in hüküm sürdüğü Fi
zan Karamanlı yönetimine tapi oldu. 
1835 yılına kadar Trablusgarp1 ı elinde 
bulunduran Karamanıı sülalesi vı;ırgi ala
madığı zamanlar Fizan üzerine askeri se
ferler düzenlediysa d~ (1716, 1718, 1732, 
1811) bölgeyi tam olarak kontrpl altına 
alamadı. XVIII. yüzyılın ikinci yarısında 
vergilerin muntazarrı olarak verilmesi, 
eviad-ı Muhammed ile Karamanitlar ara
sında ilişkilerin düzalınesine ve~ile oldu. 
AbdülceiTI başkanlığırıdaki evladcı Süley
man kabilesi 1831 'de eviad-ı Muham
med'i yenerek Fizan'ı ele geçirdi. Bu ara
da Trablusgarp'taki Karamanlı hakimi
yeti iyice zayıflamış, idare vergi topla
yamaz ve borçlarını qdeyemez hale gel-

mişti. Bu fırsattan faydalanan eviad-ı Sü
leyman kabilesi Trablusgarp yönetimi
ne karşı isyan etti. Bölgedeki iç karışık
Iıkların Fransızlar'ın müdahalesine yol 
açacağından endişe eden Babıali, 1835'
te Karamanlı yönetimine son vererek 
Mustafa Necib Paşa'yı Trablusgarp vali
liğine gönderdi. Ancak Fizan'da Osmanlı 
otoritesinin yeniden tesisi, 1838'de ta
yin edilen Aşkar Ali Paşa ile mümkün 
olabildi. Ali Paşa, Fizan'ı kontrol eden 
eviad-ı Süleyman'ın reisi AbdülceiTI'i Mıs
rata yakınlarinda büyük bir yenilgiye uğ
rattı (1839). Abdülceırı bundan sonra ge
rilla taktiği uygulayarak Osmanlı yöne
timine karşı faaliyetlerini sürdürdü. An
cak 1842 Mayısında Sirt taraflarında ya
kalanarak kardeşiyle birlikte idam edil
di. AbdülceiTI'in öldürülmesiyle Fizan ev
lact-ı Süleyman'ın kontrolünden çıktı ve 
Trablusgarp'a bağlı bir kaza haline ge
tirildi (1842) . Eviad-ı Süleyman kabilesi 
de Kanim'e sürüldü. 

1842'de merkezi Merzuk olmak üze
re kurulan Fizan kazası 1860'Iarda ya
pılan düzenleme ile Trablusgarp'a bağlı 
bir sancak statüsü kazandı . XIX. yüzyı
lın ikinci yarısında nüfusu 5000'e kadar 
ulaşan Merzuk, Bornu- Merzuk-Trablus
garp arasında gerçekleşen Sahra tica
reti sayesinde canlılığını koruyabildi. 

1869'da bölgeyi ziyaret eden Alman 
araştırmacısı Nachtigal, Merzuk'ta 300 
kadar Osmanlı askerinin bulunduğunu, 
mutasarrıfın idari işleri tercüman ara
cılığı ile yürüttüğünü, kolera, frengi ve 
çiçek hastalığının yaygınlığı sebebiyle 
nüfusun giderek azaldığını belirtir (Le 
Gall, s. 118-119). Sınırlı sayıda askerle 
bölgede karışıklığı önleyen Osmanlı yö
neticileri, ticarı hayatın devamını sağla
yarak bölge tacirlerinin de etkisiyle dev
letin nüfuzunu Bornu'ya kadar yaymayı 
başardılar. Fransızlar'ın Sahra ticareti
nin yönünü Trablusgarp'tan Cezayir'e 
çevirmeye çalışmalarına karşılık Osman
lılar ticarı vergileri% 12'den % 2'ye in
direrek Sahra ticaretinin Cezayir'e yönel-

. mesini önlediler (1862) . Bölgenin önem
li yerleşim merkezlerinden olan ve Sah
ra ticaretinde etkili rol oynayan aat'ın 
1875 'te Osmanlı topraklarına katılarak 
kaza statüsü kazanması Fizan'daki Os
manlı varlığını kuwetlendirmiştir. Mus
tafa Faik Paşa'nın Fizan mutasarrıflığı 
döneminde (1879-1885) devletin bölge
deki etkisi daha da artmıştır. Yörenin 
kuwetli kabilelerinden Azger Tuaregle
ri'ni kontrol altında tutmak için aat'tan 
sonra en önemli Tuareg pazar yeri olan 
Canet'te Azger Tuareg kazası teşkil edil-



miş ve kaymakamlığına da adı geçen ka
bilenin reisi getirilmiştir. 

Fizan'daki Osmanlı hakimiyeti, 1911 ·
de vuku bulan İtalyan saldırısına kadar 
ciddi bir güçlükle karşılaşmadan devam 
etmiştir. Bunda, Fransızlar'ın yoğun ça
baları ve 1880'lerden itibaren ardı ar
dına gelen teşebbüslerine rağmen Su
dan- Sahra ticaretinin Fizan- Trablus
garp güzergahından ayrılmamasını sağ
lamanın da büyük rolü olmuştur. Ge
nellikle fildişi, altın tozu, deve kuşu tü
yü, deri, bal mumu ve köle ihracına kar
şılık silah, cephane, kağıt, giyecek eş
yası, pamuklu kumaş, çay ve şeker gibi 
mamul malların ithaline dayalı olara~ 

gerçekleştirilen Sahra ticareti Fizan ve 
Trablusgarp halkının önemli geçim kay
nağı idi. Bu sebeple Fizan 'da Osmanlı 
hakimiyetinin tesis ve devamında tüce 
cariarın önemli katkısı olmuştur. 

ll. Abdülhamid döneminin son yılla

rında Fizan Jön Türkler'in sürgün yeri 
olarak kullanıldı. Zamanla bunlara me
muriyet kisvesi altında sürgüne göndee 
rilen bazı görevli ve subaylar da ekienine 
ce Pizan ve onun bağlı bulunduğu Trab
lusgarp vilayetinde modern okullarda ye
tişmiş, yeni fikirlere ve milliyetçiliğe eği
limi bulunan etkili bir Türk grubu oluş
tu. 1896'da Trablusgarp kumandanı ve 
vali vekili olan Receb Paşa ' nın siyasi süre 
gün ve mahkümlara iyi muamele etme
si, onların görüşlerine değer vermesi1 

Trablus ve Fizan bölgelerinin yönetimin
de Jön Türk nüfuz ve tesirinin artması
na vesile oldu. Fizan'ın güney ve batı sı
nırlarında artan Fransız nüfuzuna karşı 
verilen aktif mücadelede Jön Türkler'iıı 
önemli katkısı olmuştur (Çaycı, Büyük 
Sahra 'da Türk-Fransız Rekabeti [1858· 
1911], s. 143-146). Pizan'a sürülen Jöıı 
Türkler'den birkaçının mezarı Merzuk'ta 
bulunmaktadır. 1906 yılında, Merzuk'un 
batısında bulunan ve Pizan- Cezayir ara
sında bir sınır kasabası olan Gat kayma
kamlığına Jön Türkler'den Kolağası Ab
dülkadir Cami Bey tayin edilmiştir. 

Trablusgarp'ın İtalyanlar'ın saldırısım~ 
uğramasından (5 Ekim 1911) sonra Os
manlı Devleti ile İtalya arasında imzala
nan Uşi Antiaşması ile (19 Ekim 1912) böl
gedeki Osmanlı hakimiyeti sona erdi. 
İtalyanlar Trablusgarp'ı ele geçirmekle 
beraber Pizan'a ancak Ağustos 1914'te 
girebildiler; fakat Senüsi direnişi ve ı. 

Dünya Savaşı yüzünden geri çekilme~ 
zorunda kaldılar. Nihayet 1930'da faşist 
general araziani kumandasında bölge
ye gelen İtalyanlar Pizan'ı yeniden işgal 

ettiler. 1942'ye kadar İtalyan idaresinde 
kalan Fizan, bu defa güneyden gelen 
General Leclerc kumapdasındaki Fransız
lar'ın işgaline uğradı (Aralık 1942). Pran
sızlar 7 Ocak 1943'te Merzuk'u, daha 
sonra Sebha 'yı ele geçirerek Tunus'ta 
Montgomery kumandasındaki iııgiliz Se
kizinci Ordusu ile birleştiler. Oca~ 1943'
te imzalanan İngiliz- Fransız arytlaşma
sıyla Pizan Fransız idaresi altına girdi. 

24 Aralık 19S1'de Muhammed İdris 
es-Senüsi liderliğinde kurulan Libya Bir
leşik Krallığı'nda Fizan üç otonam böl
geden biri oldu. Libya ve Fransa arasın
da Ağustos 19SS'te yapılan antlaşma ge
reğince Pransızlar G~t ve Gadames'ten 
sonra Fizan'ı da terkettiler. EyiQI 1969'
da iş başına gelen ihtilal hükümeti Trab
lus'un adını ei-Muhafazatü'l-garbiyye, 
Berka'nın adını ei-Muhafazatü'ş-şarkıy

ye ve Pizan'ınkini de ei-Muhafazatü'l
cenübiyye olarak değiştirdi. 
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21 Şubat 1801 'de Saksonya Krallığı'
na bağlı Schandau kasabasında dünya
ya geldi. 1814 yılında Bautzen'de kole
je başladı. 1819-1824 yılları arasında Le
ipzig Üniversitesi'nde ilahiyat tahsil etti. 
Ardından 1824-1828 yıllarında Paris'te 
Arapça, Farsça ve Türkçe okudu. 1831'
de Saksonya'nın başşehri Dresden'de 
bulunan Kreuzschule yüksek ruhban oku
lunda profesör oldu. 183S'te Leipzig Üni
versitesi ilahiyat Pakültesi'nde, 1840'
tan itibaren de aynı üniversitenin Felse
fe Pakültesi'nde Şark dilleri profesörlü
ğü yaptı ; onun faaliyetleriyle bu üniver
site Arap dili ve edebiyatı alanında öncü 
durumuna geldi. Pleischer, Paris'teki So
ciete Asiatique ve Londra'daki Royal Asi
atic Society örnek alınarak 1845 yılında 
Almanya'da kurulan Deutsche Morgen
landische Gesellschaft'ın en müteşebbis 
ve faal üyelerinden biriydi. Onun teşkilat
çılık sahasındaki özel yeteneği sayesinde 
bu meşhur kuruluşun ilerideki sernareli 
çalışmalarına sağlam bir temel atılabildL 
Pleischer daha çok neşir çalışmalarına 
dikkat harcadı; gerek cemiyetin yayın or
ganı olan Zeitschrift der Deutschen Mor
genliindischen Gesellschaft'ın (ZDMG), 
gerekse "Abhandlungen für die Kunde 
des Morgenlandes" (AKM) adı altında çı

karılan eserler dizisinin ve özellikle de 
Arap dilciliğine ilişkin münferit eserlerin 
yayımianınasında hizmeti büyüktür. Bu 
arada M. Arnaris'in Biblioteca Ara bo
Sicula'sı, Wüstenfeld'in Kutbüddin en
Nehrevali'ye ait el-i'lô.m bi - aclô.mi 
Beytillô.hi'l-l:farô.m ve Yaküt el-Hame
vi'ye ait Muccemü'l-büldô.n, Plügel'in 
İbnü'n-Nedim'e ait el-Fihrist, Wright'in 
Müberred'e ait el-Kô.mil ve Tornberg'in 
İbnü'I-Esir'e ait el-Kô.mil adlı eserlerinin 
neşirleri hakkında mütalaa ve tenkitler
de bulunmuştur. Kendisine ait Beitriige 
zur arabischen Sprachkunde'de hacası 
De Sacy'nin Grammaire arabe'ını ele 
alarak köklü değişikliklerle yeniden dü
zenledi. Çağdaşı birçok şarkiyatçının ak
sine Pleischer Arap dilciliğinin temellerini 
klasik Arap gramercilerinin attığını sa
vunmuş, ancak onların kurdukları naza
riyelerin modern dilcilik anlayışına uyma
dığınıda kabui ederek Arapça'nın cüm
le bilgisini geliştiren Ewald ' ın bu husus
ta vardığı sonuçları bütünüyle benimse
miş ve onu takdir etmiştir. 
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