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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 



ve devlet adamlığı vasıflarını haiz çok 
zeki bir i nsandı. Kaynaklarda kitaba aşı 

rı derecede düşkün olduğu, yanında da
ima değerli bir kitap taşıdığı . halifenin 
abctest almak için sohbete ara verdiği 

zamanı bile ona kitap okuyarak değer
lendirdiği nakledilir. 
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FETH b. HAKAN el-KAYSİ 

( ~1 ı,;, !;\> ı:.r. ~\ ) 

Ebu Nasr el-Feth b. Muhammed 
b. UbeydillSh b. Hakan 

b. Abdiilah el-Kays! el-İşblli 
( ö. 5291 1135 [?] ) 

Endülüslü 
edip ve biyografi yazarı. 

_j 

Gırnata'nın (Granada) Sahratülveled 
(başka bir rivayete göre Şece retülveled) 

köyünde muhtemelen 480 ( 1 087) yılın

da doğdu ; ömrünün büyük bir kısmını 
İşbTiiye 'de (Sevilla) geçirdiği için İşbflf nis
besiyle anılır. Şöhretine rağmen hayatı 

hakkında fazla bilgi yoktur. Bunda, onun 
alkol bağımlılığ ı ve kendini beğenmişlik 
gibi bazı sevilmeyen özelliklerinin rolü 
olsa gerektir. Feth b. Hakan Kays kabi
lesine mensup bir Arap'tır. Seeeresinde 
yer alan Türkçe menşeli Hakan ismi ilk 
bakışta atalarından birinin Türk olabile
ceğini düşündürOrse de bu doğru değil
dir. Bu isim onun için, kendini fazla be
ğenmişliğ i nin sonucunda içine düştüğü 
yalnızlığı ve kompleksli ruh halini ifade 
etmek maksadıyla bir lakap olarak kul
lanılmıştır. Aslında Feth'in mütevazi bir 
aileden geldiği anlaşılmaktadır. Nitekim 
ailesinde kendisinden başka ne siyası 

idari ne de kültürel alanda isim yapmış 
birine rastlanmaktadır. Muhtemelen ba
bası o daha çocukken ölmüştü ; sorum
luluğunu üstlenen annesi meşakkatler 
karşısında sabırlı olan, iffetli ve dindar 
bir kadın şeklinde tanımlanmaktadır. 

Feth'in tahsil yılları , Endülüs'te ilmi 
ve kültürel faaliyetlerin bir hayli hare
ketli olduğu mülukü't - tavaif ve Mura
bıtlar dönemlerine rastlar. O yıllardaki 
mevcut hürriyet ortamından faydalana
rak çeşitli ilim dallarında başarılı çalış

malar yapan seçkin alimierin birçoğun
dan ders alma veya onların sohbet hal
kalarına katılma imkanını bulmuş, bu 
durum kendisine kuwetli bir ilmi alt ya
pı kazandırmıştır. Bir hadis alimi olan 
EbO Ali es-Sadefl, edip ve dil bilimci EbO 
Muhammed Abdullah b. Muhammed b. 
Sld el-Batalyevsr. sarf ve nahiv alimi EbO 
Hüseyin İbn Sirac, şair, edip ve tarihçi 
EbO Bekir Muhammed b. Isa b. Lebba
ne, çeşitli ilim dallarında ve özellikle ede
biyat alanında ün kazanmış Ebu Bekir 
Muhammed b. Süleyman ve zamanının 
belagat üstadı olarak kabul edilen EbO 
Abdurrahman Muhammed b. Ahmed b. 
Tahir el -Kaysi hocaları arasında başta 
gelen isimlerdir. 

Feth b. Hakan Endülüs'ün hemen her 
şehrini görmüş, hatta Endülüs'ün dışın
da da Murabıtlar'ın idare merkezi Me
rakeş 'e kadar gitmiş ve bir süre kaldık
tan sonra orada öldürülmüştür. Onu faz
la gezmeye sevkeden başlıca sebebin, 
edebi kudretini kullanarak gittiği şehi r

lerdeki idarecilerin sohbet meclisler ine 
katılma ve bu vesile ile de mal ve mevki 
edinme hırsı olduğu ileri sürülmektedir. 
Ancak onun gerek bu hırsı gerekse al
kale olan bağımlılığı çağdaşı birçok ali
min kendisinden uzaklaşmasına yol aç
mıştır. Murabıtlar ' ın Gırnata valisi EbO 
Yusuf Taşfln b. Ali nezdinde bir katiplik 
görevi almayı başaran Feth'in bazı riva
yetlerde "zü' l -vizareteyn" sıfatıyla zik
redilmesine bakarak vezirlik yaptığı da 
söylenebilir. Seyahatlerinin onun bilgi ve 
görgüsünün artmasına büyük bir katkı

da bulunduğu şüphesizdir. Çünkü uğra
dığı şehirlerde bir t araftan üst düzey 
idarecilerini tanıma ve onların meclisle
rine katılma fırsatını buluyor, diğer ta
raftan da alim ve ediplerle bir araya gel
me imkanına kavuşuyordu. Mesela edip 
E bO Abdullah İbn Ebü' l- Hı sal, hadisçi 
Kadı Ebü' ı - Fazı İyaz b. Musa, fakih İbn 
Adha el-Hemedanl ve şair İbn Haface ile 
seyahatleri sırasında tanıştığı bilinmek
tedir. 

Kaynaklarda Feth'in Merakeş'te iken 
bir handa öldürüldüğü hususunda ihti
laf bulunmamakta, ancak öldürülüş se
bebi ve tarihi hakkında farklı görüşler 

ileri sürülmektedir. Bir r ivayete göre Ka
Ia'idü 'l- 'ilqan adlı eserini ithaf ettiğ i 

FETH b. HAKAN el-KAYS) 

EbO İshak İbrahim b. Yusuf b. Taşfln , 
başka bir rivayete göre ise dini yasakla
rı hiçe sayan bazı davranışlarından do
layı dindar sultan Ali b. Taşfln'in emriy
le öldürülmüştür. Ölüm yı lı olarak 528'
den (1134) 555'e (1160) kadar farklı ta
rihler verilmekte, bunlardan Endülüslü 
müelliflerin üzerinde ittifak ettikleri 529 
(1135) yı lı daha çok kabul görmektedir. 

Gerek eserleri gerekse ders aldığı ho
calan göz önünde tutulduğunda Feth'in 
yaşadığı dönemdeki ilim dallarının bir
çoğundan haberdar olduğu , dolayısıyla 

da kuwetli bir genel kültüre sahip bu
lunduğu anlaşılmaktadır. Eyyamü'l
Arab •. klasik Arap şiiri ve şairleri, meş
hur hatipler, gazveler, coğrafi mahaller 
hakkında verdiği bilgiler oldukça sıhhat

lidir. Doğulu şairleri onları Endülüslüler'le 
mukayese edebilecek kadar tanımakta
dır ; ayrıca onun dini ilimiere ait terim
lere de vakıf olduğu ve bunları yerli ye
rinde kullandığı görülür. Temayüz ettiği 
asıl saha ise edebiyattır. Ona göre insa
na dilinin bağın ı çözmeyi ve güzel ko
nuşmayı öğrettiği için edebiyat ilim dal
larının en çekici ve en güzel alanıdır. An
cak Feth'i bu alanda eser telif etmeye 
sevkeden asıl sebep, kendi ifadesine gö
re Endülüs'ün Xl ve XII. yüzyıllarda ye
tiştirdiği edip ve şairlerin isim ve eser
lerinin unutulmamasını sağlama arzu
sudur. Bunu yaparken sadece edebiyat
çıların değil edebiyata ilgi duymuş emir. 
vali, kumandan, kadı, vezir ve fakihlerin 
de biyografilerini yazmıştır. Yalnız onun 
bu kişiler hakkında bilgi verirken tama
men objektif ölçüler içinde kaldığını söy
lemek oldukça güçtür. Feth'in yaşadığı 
dönemde, bol miktarda bediT süsleme 
unsurları kullanılarak meydana getiri
len seeili nesir oldukça revaçta idi. Do
ğu menşeli seeili nesirden o da etkilen
miş ve eserlerinde bu tarz nesri en ufak 
bir gevşemeye düşmeden çok katı bir 
biçimde uygulamıştır. Bu arada Arap di
line ait cinas, tıbak, iktibas vb. süsleme 
unsurlarına da sıkça başvurmuş, bunun
la birlikte mana, üslOp ve lafızda pürüz 
sayılabilecek sapmalara kaçmamıştır. Bu 
durum onun edebi sanatlara ve Arap di
line olan hakimiyetini göstermesi bakı
mından dikkat çekicidir. 

Eserleri. 1. Kala'idü'l- 'i]:fyan ii (ve) 

mefıasini'l- a 'yan. Tam adı ~ala 'idü 'I
'i}:fyan ii mehdsini'r-rü'esa ve 'l-}:fu
c;iat ve 'l -küttab ve 'l- a 'yan olan bu ese
ri müellif, döneminin Endülüs'ünde mev
cut edebi birikimi sonraki nesillere ak
tarmak için yazmıştır. Ancak onun bu 

453 


