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1771 'de doğdu . Asıl adı Baba Han olup 
iran'da hüküm süren Kaçar hanedanının 
kurucusu Ağa Muhammed Şah'ın kar
deşi Hüseyin Kulı Han-ı Cihansüz'un oğ
ludur. Amcası Muhammed Şah çocuğu 
olmadığı için onu veliaht tayin etti ve 
Fars. Kirman. Yezd eyaletlerine vali ola
rak gönderdi. Baba Han amcası öldürü
lünce Fars'tan Tahran· a geldi ve Feth 
Ali Şah adıyla hükümdarlığını ilan etti. 
Tahta çıkmasında en yakın desteği, or
dunun büyük bir kısmına hakim olan 
Hacı İbrahim Han'dan görmüştü. önce 
1801 'de Horasan hanlarını kendine bağ

layarak saltanatını sağlamlaştıran Feth 
Ali Şah çok geçmeden İngiltere, Fransa 
ve Rusya ' nın at oynartıkları bir rekabet 
alanına dönüşen iran'da bazan bunlar
dan birine, bazan da diğerine dayanmak 
suretiyle varlığını devam ettirir hale gel
di. Bu rekabetten, Fransa ve Rusya'nın 
emellerinin gerçekleşmesini önlemek ve 
kendileri için büyük bir tehlike olarak 
gördükleri Afganlılar'ı iran'ın kontrolü 
altında tutabiirnek için büyük çaba har
cayan İngiltere karlı çıktı. 1801 'de ingil
tere ile İran arasında siyasi ve ticari bir 
antlaşma imzalandı; buna göre Feth Ali 
Şah Afganlılar'a baskı yaparak onların 
İngiliz hakimiyetindeki topraklara saidır
malarını önleyecek, buna karşılık İngiliz
ler de İran ordusuna gerekli silah ve teç
hizatı sağlayacaklardı. 1802'de Hacı Ha
lil Han idaresinde Bombay'a bir sefaret 
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heyeti gönderen Feth Ali Şah o sırada 
iran'da bulunan bütün Fransız tebaası
nı sınır dışı etti. Bu arada tacını ve tah
tını borçlu olduğu Hacı İbrahim Han'ı 
bütün aile fertleriyle birlikte ortadan 
kaldırdı. 

1803'te, taht davasında bulunan kar
deşi Horasan Valisi Hüseyin Kulı Han ile 
Nadir Mirza'nın ayaklanmalarını bastır
dıktan sonra, ülkesi Rusya tarafından 

işgal edilen Gürcü prenslerinden Alek
sandr'ın teşvikiyle Rusya'dan girdiği Gür
cü topraklarından çıkmasını istedi; is
teğinin geri çevrilmesi üzerine de 1804'
te Rusya'ya savaş ilan etti. Veliaht Ab
bas Mirza kumandasındaki İran ordusu 
Ruslar'la aralıklı olarak yaklaşık sekiz yıl 
çarpıştı. 1805'te zor durumda kalan Feth 
Ali Şah , 1801 'de yapılan antlaşmaya da
yanarak ingilizler'den yardım istediyse 
de onlar Napolyon'a karşı Ruslar'la yap
tıkları ittifak yüzünden olumlu cevap ver
mekten kaçındılar. Bu durumdan fay
dalanan Napolyon. iran'a ingiliz ve Rus
lar'a karşı askeri bir ittifak yapma tek
lifinde bulundu ve her türlü silah ve teç
hizatı sağlayacağını vaad etti. Feth Ali 
Şah Ruslar'ın ilerlemesi karşısında bu 
teklifi kabul etmek zorunda kaldı ve 
1807'de Finkenstein'da imzalanan ant
laşmaya göre İngilizler' le yapılan 1801 
antlaşmasını tanımayacağını , onlarla si
yasi ve ticari ilişkilerini keseceğini, Af
ganlılar'ı Fransızlar'ın ülkelerinden geç
mesine izin vermeleri için zorlayacağını 
ve Fransız denizcilerine limanlarını aça
cağını taahhüt etti. Fransa ise Ruslar'a 
karşı iranlılar'la birlikte savaşacak ve or
dularını da yetiştirecekti. Aynı yıl bu 
amaçla Gardane adında bir generalin yö
netimi altında yetmiş kişilik bir Fransız 
subay grubu iran'a geldi. Bu arada Os
manlı topraklarından ve İran üzerinden 
Hindistan'a gidiş yolları incelendi. Ancak 
çok geçmeden Napolyon'un Ruslar'la, bir 
İran- Rus savaşı sırasında Fransızlar ' ın 

İran 'a yardım etmeyecekleri hususunda 
antiaşması bu çalışmayı durdurdu. Bu 
vaziyeti değerlendiren Ruslar'ın derhal 
Nahcıvan ve Erivan'ı kuşatmalarının ar
dından bir Hint birliğinin eşliğinde İran 
körfezindeki Büşehr' e gelen ingiltere 
temsilcisi Sir John Malcolm FethAli Şah ' 

la temas kurmak istedi ; ancak şah la gö
rüşemeyerek Hindistan'a döndü. Yeri
ne Sir Harford Jones geldi ve Fransız

lar aleyhine yoğun bir faaliyete geçerek 
İran'a Ruslar'la savaştığı sürece 160.000 
tümen veya 120.000 sterlin yardımda 
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bulunmayı ve orduyu da kendilerinin ye
tiştirmesini teklif etti. lll. George'un şa
ha gönderdiği elmas da etkisini göster
di ve Fransız generali Gardane iran'dan 
sınır dışı edildi. 1809' da ön hazırlıkla

rı yapılan antlaşmayı imzalamak üze
re 1810'da Sir John Malcolm bir heyet
le birlikte tekrar iran'a geldi; buna kar
şılık İran da Hacı Mirza Ebü'l-Hasan ida
resinde bir sefaret heyeti gönderdi. An
cak daha antlaşma imzalanmadan Ab
bas Mirza kumandasındaki İran ordusu 
Ruslar tarafından Aras civarındaki As
landuz mevkiinde ağır bir yenilgiye uğ
ratıldı. 24 Kasım 1813'te Rusya ile Gü
listan Antiaşması'nı imzalamak zorun
da kalan İran Bakü, Şirvan, Şeki, Kara
bağ dalaylarını Ruslar'ın yönetimine bı
rakıyor. Gürcistan ve Dağıstan üzerin
deki iddialarından da vazgeçiyordu. Ay
rıca Ruslar Hazar denizinde donanma 
bulunduracak, Rus taeirierine vergi ko
Iaylıkları tanınacaktı. Çarın bu antlaşma 
ile iran 'daki etkilerini ortadan kaldırma
yı hedeflediğini anlayan İngilizler. her 
türlü yardımda bulunacaklarını vaad ede
rek Feth Ali Şah'ı Ruslar'la yeni bir sava
şa girmesi için kışkırtmaya başladılar; 

bir taraftan da daha önce hazırlanmış 
olan antlaşma metnini esas tutarak yeni 
bir metin kaleme aldılar. 1814'te imza
lanan antlaşmaya göre İran Hindistan'a 
saidıracak bir ordunun sınırlarından geç
mesine engel olacak, kendi toprakları
na yapılacak bir saldırıda ise İngiltere 
ile ortak hareket edecekti. Britanya hü
kümeti buna karşılık 200.000 tümen ve
ya 1 50.000 sterlin ödeyecek, ancak bu 
para ingiliz sefirinin gözetimi altında 
harcanacaktı. Ayrıca İngilizler ordunun 
yetiştirilmesine de yardım edecek ve ma
li yardımda bulunacaklardı. Bu antlaşma 
iran'ın dış siyasetini tamamıyla ingilte
re'ye bağlıyordu. Üç yıl sonra Ruslar, İran 
üzerindeki ingiliz etkisini ortadan kal
dırmak ve FethAli Şah'ı Türkler'e karşı 
yanlarına çekebilmek için bir antlaşma 
yapmak üzere General Yermulof başkan
lığında bir heyeti Tahran'a gönderdiler
se de kendilerine karşı yeni bir savaşa 
hazırlanan şah yapılan teklifleri kabul 
etmedi. 

FethAli Sah 1821'de Osmanlılar'a, Te
pedelenli Ali Paşa ve Yunan isyanları ile 
meşgul olmalarından faydalanarak sa
vaş ilan etti. Doğuda Veliaht Abbas Mir
za Doğubayazıt. Eleşkirt. Bitlis, Muş ve 
Erciş ' i ele geçirdi ; güneyde ise Feth Ali 
Şah ' ın büyük oğlu Muhammed Ali Mir-
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za kumandasındaki kuwetler Kerkük ve 
Bağdat'ı kuşattılar. Ancak orduda baş 
gösteren veba salgını yüzünden iran'ın 
barış talebinde bulunması üzerine 28 
Temmuz 1823'te yapılan Erzurum Ant
Iaşması ile savaşa son verildi ve İranlı
lar aldıkları bütün yerleri iade ettiler. 
Bunun ardından öteden beri anlaşmaz
lık konusu olan Gökçe'nin Ruslar tara
fından işgali üzerine 1826 Temmuzun
da harekete geçen Abbas Mirza kuman
dasındaki İran ordusu Lengeron, Salya
nr, Sırcan ve Gence gibi şehirleri aldıysa 
da daha sonra Gence civarında ağır bir 
yenilgiye uğradı. Kısa zamanda Tebriz'e 
kadar inen Ruslar'ın Tahran'a ulaşma
sından korkan İngilizler şahı barış iste
meye razı ettiler ve İran ile Rusya ara
sında Türkmençay Antiaşması imzalan
dı (lO Şubat 1828). Antlaşma'ya göre Rus
ya'ya 3 milyon sterlin savaş tazminatı 
ödenecek, Erivan ve Nahcıvan'la birlikte 
Talis gibi birçok verimli bölge Rusya'ya 
bırakılacak ve Rus taeirierine kolaylıklar 
sağlanacaktı. Bir tür kapitülasyon nite
liği taşıyan bu antlaşma iran'daki Rus 
ve İngiliz rekabetini daha da şiddetlen
dirdi. Bu arada İngiltere bir yandan Ho
rasan hanlarını kendi istekleri çizgisine 
getirmek için şahı kullanırken bir yan
dan da bu hanları şahın aleyhine kışkır
tıyordu. Çünkü Herat'a hakim olan bü
tün İran ve Türkistan'a hakim olabilirdi. 
Nitekim Rus - İran savaşında Horasan 
hanları sürekli olarak ayaklanmışlardı. 
Türkmençay Antiaşması'ndan sonra şah , 

Yezd ve Horasan'da baş gösteren karı

şıklıkları bastırmak üzere Veliaht Ab
bas Mirza'yı gönderdi ve Abbas Mirza 
durumu düzeltti. Abbas Mirza'nın oğlu 
Muhammed Mirza da Herat üzerine gi
decek ordunun başına getirildi. Muham
med Mirza Herat'ı kuşattığı sırada Ab
bas Mirza'nın ölüm haberini alınca şeh
ri hakimiyeti altında bulunduran Karn
ran Han'ı bir antlaşma ile haraca bağla
yıp Tahran'a geldi ve veliaht tayin edilip 
Azerbaycan'a vali olarak gönderildi. 

Ekim 1834'te ölen ve otuz yedi yıllık 
saltanatı sırasında tamahkarlığı ile ta
nınan Feth Ali Şah'ın çok sayıda karısı 
ve 260 çocuğunun olduğu rivayet edilir. 
Dönemi, iran'ın Rusya, Fransa ve İ ngil
tere'nin siyası mücadelelerine sahne ol
masından ve önce Fransız, ardından in
giliz subayları vasıtasıyla yürütülen mo
dern askeri ısiahat teşebbüslerinin o yıl
larda başlamasından dolayı önem taşı
maktadır. 
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FETH b. HAKAN el-FARİSİ 
( lf".J Wl .;ı\36:. ,:.r. &JI ) 

Ebu Muhammed 
el- Feth b. Hakan Urtt1c 

(ö. 247 /861) 

Abbasi devlet adamı ve şair. 
_j 

Yaklaşık 200 (815-16) yılında doğdu. 
Fergana' da hüküm süren bir sülaleye 
mensup olan babası Hakan Urtilc (bazı 
kaynaklarda Hakan b. Urtüc) Mu'tasım
Billah döneminin önemli kumandanla
rındandır. Samerra şehri kurulurken ha
lifenin sarayının inşaatı ona havale edil
diğinden saraya ei -Cevsaku'I-Hakanr adı 
verilmiş, çevresinde kendisi ve askerleri 
için bir yer tahsis edilmişti. Halife Mu'
tasım - Billah tarafından sık sık ziyaret 
edilen Hakan Urtilc'un müslüman olduk
tan sonra Ahmed adını aldığı rivayet edi
lir. Mütevekkii-Aiellah'ın halife olmasın

dan birkaç ay sonra vefat eden (233 / 
847-48) Hakan Urtilc'un iki oğlundan bi
ri olan Feth, Halife Mu'tasım'ın oğlu Mü
tevekkil' in yaşıtı olup onunla beraber bü
yümüş ve aynı eğitimi görmüştür. Mu'
tasım Hakan Urtuc'u ziyarete gittiği bir 
gün küçük yaştaki oğlu Feth'e, "Sizin ev 
mi daha güzel yoksa bizim ev mi?" diye 
sormuş, o da, "Halife bizim evde ise bi
zim ev daha güzel" cevabını vermişti. Bu 
cevaptan hoşlanan halife Feth'e 100.000 
dirhem bağışlamış ve sarayına alarak 
evlat edinmişti. Feth b. Hakan Mütevek
kil'in halife olmasından (847) birkaç ay 
sonra Divanü't-tevkl'in başkanlığına ge
tirildi. 849-851 yıllarında halifenin Sa
merra'daki inşaat faaliyetlerine nezaret 

etti. 242'de (856-57) halifenin oğlu Mün
tasır - Billah'a vekaleten kısa bir süre Mı

sır valiliğinde bulundu. 

Mütevekkil-Alellah, muhtemelen Türk 
kumandanlarının baskısından kurtulmak 
ve Suriye'deki Arap unsurunun desteği
ni sağlamak için 244 (858) yılında dev
let merkezini Dımaşk'a nakletmeye ka
rar verdi. Aralarında Feth'in de bulun
duğu devlet erkanı ile Dımaşk'a giden 
halife buranın iklimine intibak edeme
di. Öte yandan Türk muhafız birlikleri
nin baskısıyla karşılaştı ve yerine Feth 
b. Hakan'ı vekil bırakarak lrak'a dönmek 
zorunda kaldı . Suriye'de Arap kabileleri 
arasında çıkan ihtilafların çözümlenme
sinde başarılı olan Feth de Dımaşk'ta 
fazla kalamayarak bir süre sonra Müte
vekkil'in yanına döndü. 

Halife Mütevekkil ile Feth b. Hakan'ı 
birbirine yaklaştıran en önemli bağ ede
biyata olan meraklarıdır. Halife etrafına 
şair ve edipleri toplar, Feth ise bu mu
hite yeni sanatkarların girmesini sağlar 
ve onları himaye ederdi. Devrin tanınmış 
şair ve ediplerinden Cahiz' i, şair Muham
med b. Kasım'ı , Ahmed b. Ebu Fünun'u 
ve Buhtürf'yi halifeye takdim eden Feth 
olmuştur. Cahiz et- Tdc ii a{ıldki'l-mü
lUk ile Mendkıbü cündi'l-hildfe ve Fe
id' ilü '1- Etrdk adlı kitapların-ı, tarihçi Mu
hammed b. Haris es-Sa'lebf Kitdbü A.tı

ld~i'l-mülrlk adlı eserini Feth'e ithaf 
etmişlerdir. Kendisi de edip ve şair olan 
Feth b. Hakan'ın kaynaklarda Kitdbü İl]
tildfi'l-mülilk, Kitdbü'ş-Şayd ve'l-cd
riJ:ı ve Kitdbü'r-Ravia ve'z-zehr adlı üç 
eserinden bahsedilmektedir. Feth'in şiir
lerinden günümüze pek az beyit intikal 
etmiş olup bunlar onun şairliği hakkında 
bir hüküm vermek için yeterli değildir. 

Feth b. Hakan hem kendi çalışmaları
nı sürdürmek, hem de alimierin araştır
malarına yardımcı olabilmek için Samer
ra'da büyük bir kütüphane kurmuş, ara
larında Harranlı astronomi alimi Ali b. 
Yahya ei-Müneccim'in de bulunduğu 

dostlarını bu kütüphanenin zenginleşti
rilmesiyle görevlendirmiştir. Kütüphane
deki kitapların çoğu felsefi ve edebi eser
lerdi. Devrin Basra ve Ktifeli alimleri de 
bu kütüphaneden faydalanıyorlardı. 

4 Şewal 247 ( 11 Ara lık 861) gecesi dost
larıyla Ca'feriyye Sarayı'nda eğlenirken 
oğlu Müstansır - Billah ile Türk kuman
danlarının hazırladığı bir suikasta ma
ruz kalan Halife Mütevekkil 'e vücudunu 
siper eden Feth b. Hakan onunla birlik
te öldürüldü. Feth vefakar, cesur, cömert 


