FETH b. HAKAN el-KAYS)
ve devlet adamlığı vasıflarını haiz çok
zeki bir i nsandı. Kaynaklarda kitaba aşı 
rı derecede düşkün olduğu , yanında daima değerli bir kitap taşıdığı . halifenin
abctest almak için sohbete ara verdiğ i
zamanı bile ona kitap okuyarak değer
lendirdiği nakledilir.
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Gırnata'nın

_j

(Granada) Sahratülveled
bir rivayete göre Şec e retülvel ed)
köyünde muhtemelen 480 ( 1087) yılın
da doğdu ; ömrünün büyük bir kısmını
İşbTiiye'de (Sevilla) geçirdiği için İşbflf nisbesiyle 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 kabilesine mensup bir Arap'tı r. Seeeresinde
yer alan Türkçe m enşeli Hakan ismi ilk
bakışta atalarından birinin Türk olabileceğini düşündürOrse de bu doğru değil
dir. Bu isim onun için, kendini fazla beğenmişliğ i nin sonucunda içine düştüğü
yalnızlığı ve kompleksli ruh halini ifade
etmek maksadıyla bir lakap olarak kullanılmıştır. Aslında Feth'in mütevazi bir
aileden geldiği anlaşılmaktadır. Nitekim
ailesinde kendisinden başka ne siyası 
idari ne de kültürel alanda isim yapmış
birine rastlanmaktadır. Muhtemelen babası o daha çocukken ölmüştü ; sorumluluğunu üstlenen annesi meşakkatler
karşısında sabırlı olan, iffetli ve dindar
bir kadın şeklinde tanımlanmaktadır.
(başka

Feth b. Hakan Endülüs'ün hemen her
hatta Endülüs'ün dışın
da da Murabıtlar'ın idare merkezi Merakeş ' e kadar gitmiş ve bir süre kaldık
tan sonra orada öldürülmüştür. Onu fazla gezmeye sevkeden başlıca sebebin,
edebi kudretini kullanarak gittiği şeh i r
lerdeki idarecilerin sohbet meclislerine
katılma ve bu vesile ile de mal ve mevki
edinme hırsı olduğu ileri sürülmektedir.
Ancak onun gerek bu hırsı gerekse alkale olan bağımlılığı çağdaşı birçok alimin kendisinden uzaklaşmasına yol açm ıştır. Murabıtlar ' ın Gırnata valisi EbO
Yusuf Taşfln b. Ali nezdinde bir katiplik
görevi almayı başaran Feth'in bazı rivayetlerde "zü'l -vizareteyn" sıfatıyla zikredilmesine bakarak vezirlik yaptığı da
söylenebilir. Seyahatlerinin onun bilgi ve
görgüsünün artmasına büyük bir katkı
da bulunduğu şüphesizdi r. Çünkü uğra
dığ ı şehi rle rd e bir t araftan üst düzey
idarecilerini tanıma ve onların meclislerine katılma fırsatını buluyor, diğer taraftan da alim ve ediplerle bir araya gelme imkanına kavuşuyordu. Mesela edip
EbO 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 bilinmektedir.
Kaynaklarda Feth'in Merakeş ' te iken
bir handa öldürüldüğü hususunda ihtilaf bulunmamakta, ancak öldürülüş sebebi ve tarihi ha kkında farklı gö rüşler
ileri sürülmektedir. Bir rivayete göre KaIa'idü 'l- 'ilqan adlı eserini ithaf ettiğ i
şehrini görmüş ,

Ebu Nasr el-Feth b. Muhammed
b. UbeydillSh b. Hakan
b. Abdiilah el-Kays! el-İşblli
( ö. 529 1 1135 [?] )

Endülüslü
edip ve biyografi yazarı.

Feth'in tahsil yılları , Endülüs'te ilmi
ve kültürel faaliyetlerin bir hayli hareketli olduğu mülukü't - tavaif ve Murabıtlar dönemlerine rastlar. O yılla rdaki
mevcut hürriyet ortamından faydala narak çeşitli ilim dallarında başarılı çalış 
malar yapan seçkin alimierin birçoğun
dan ders alma veya onların sohbet halkalarına 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. Lebbane, çeşitli ilim dallarında ve özellikle edebiyat 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.

EbO İshak İbrahim b. Yusuf b. Taşfln ,
bir rivayete göre ise dini yasakları hiçe sayan bazı davranışlarında n dolayı dindar sultan Ali b. Taşfln'in emriyle öldürülmüştür. Ölüm yı lı olarak 528'den (1134) 555'e (1160) kadar farklı tarihler verilmekte, bunlardan Endülüslü
müelliflerin üzerinde ittifak ettikleri 529
(1135) yı lı daha çok kabul görmektedir.
başka

Gerek eserleri gerekse ders aldığ ı hocalan göz önünde tutulduğunda Feth'in
yaşadığı dönemdeki ilim dallarının birçoğundan haberdar olduğu , d ol ayısıyla
da kuwetli bir genel kültüre sahip bulunduğu

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 terimlere de vakıf olduğu ve bunları yerli yerinde kullandığı görülür. Temayüz ettiği
asıl saha ise edebiyattı r. Ona göre insana dilinin bağın ı çözmeyi ve güzel konuşmayı öğrettiği için edebiyat ilim dallarının en çekici ve en güzel a lanıdı r. Ancak Feth'i bu alanda eser telif etm eye
sevkeden asıl sebep, kendi ifadesine göre Endülüs'ün Xl ve XII. yüzyıllarda yetişti rdiği edip ve şairlerin isim ve eserlerinin unutulmamasını sağlama arzusudur. Bunu yaparken sadece edebiyatçıların değil edebiyata ilgi duymuş emir.
vali, kumandan, kadı , vezir ve fakihlerin
de biyografilerini yazmıştı r. Yalnız onun
bu kişiler hakkında bilgi verirken tamamen objektif ölçüler içinde ka l dığını söylemek oldukça güçtür. Feth'in yaşadığı
dönemde, bol miktar da bediT süsleme
unsurları kullanılarak meydana getirilen seeili nesir oldukça revaçta idi. Doğu menşeli seeili nesirden o da etkilenmiş ve eserlerinde bu tarz nesri en ufak
bir g evşe m eye d ü şmeden çok katı bir
biçimde uygulamıştır. Bu arada Arap diline ait cinas, tıbak, iktibas vb. süsleme
unsurlarına da sıkça başvurmuş, bununla birlikte mana, üslOp ve lafızda pürüz
sayılabilecek sapmalara kaçmamıştır. Bu
durum onun edebi sanatlara ve Arap diline olan hakimiyetini göstermesi bakı
mından dikkat çekicidir.
Eserleri. 1. Kala'idü'l- 'i]:fyan ii (v e)
mefıasini'l- a 'yan. Tam adı ~ala 'idü 'I'i}:fyan ii mehdsini'r-rü'esa ve 'l-}:fuc;iat ve 'l -küttab ve 'l- a 'yan olan bu eseri müellif, döneminin Endülüs'ünde mevcut edebi birikimi sonraki nesillere aktarmak için yazmıştı r. Ancak onun bu
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leri dikkate alınarak birinci bölümde vezirler, ikincisinde fukaha ve ulema. üçüncüsünde katipier den söz edilmiştir. Kitabın biri Türkiye'de (Süleymaniye Ktp.,
Rei sül küttab Mustafa Efe ndi , nr. 909) olmak üzere toplam altı nüshası bilinmektedir; ayrıcaMakkari de N efhu 't - tfb adlı çalışmasında muhtevasını aynen nakletmiştir. Eser sırasıyla istanbul ( 1302),
Kahire (1 325 ). Arnman (1983) ve Beyrut'ta ( 1983) yayımlanmış, bunlardan sonuncusuna , mevcut bütün nüshaları gözden
geçirerek yayımı gerçekleştiren Muhammed Ali Şevab i ke tarafından müellifin
hayatı ve eserleri hakkında kaleme alı
nan geniş bir mukaddime eklenmiştir.

Feth b. Hakan
e ı -Kaysi ' n in

~a la'idü ' l ·

'ikyan {f
meJ:ıasini ' l-acya.n

eserini n
ilk iki sayfa s ı
ad lı

(Köprülü Ktp .,
nr. 1354)

eseri kaleme alı rken kendi edebi deha
ve kudretini ortaya koymak istediğ i de
açıktır. Kitabı muhtemelen 517 (112324) yılında veya hemen son rasında tamamlamış , edip ve şairlere büyük destek verdiğini söylediği Mu rabıt idarecilerinden Ebü İshak İbrahim b. Yüsüf
b. Taşfin ' e sunmuştur. Bir mukaddime
ve dört ana bölümden meydana gelen
eserin birinci bölümü edebiyata ilgi gösteren emir, vali , kumandan ve bunların
çocuklarına , ikinci bölümü vezirlere. üçüncü bölümü kadı ve alimlere, dördüncü
bölümü de edip ve şairlere ayrılmıştır.
Eserde Xl ve XII. yüzyıllarda yaşamış toplam altmış dört meşhur şahsın biyografisi yer almaktadır. Kişiler tanıtılırken
haklarında hem edebi hem tarihi bilgi
verildiği ve edebi bilgilerin daha ağırlık
lı olduğu görülür. Müellif bu bilgiler i ya
hal tercümesini sunduğu kimselerden
mektupla sorarak veya şahsen tanıdık
larını bizzat araştırarak yahut üçüncü
kişile rden duyduklarına dayalı olarak temin etmiştir. Eserde başka hiçbir kaynakta rastlanmayan bilgiler bulunmaktadır. Ç eşitli kütüphanelerde yirmi civa rında yazma nüshası mevcut olan eser
(baş lı ca l a rı Nuruosmaniye Ktp., nr. 460,
3620; Köprülü Kt p., nr. 1354- 1356; TSMK.
lll. Ahmed, nr. 23021birçok defa basılmış
tır (Paris 12771 1860; Bulak -Beyrut 1283 ;
Kahi re 1320; Tunus 1386/ 1966, 1990; Zerka -Ürd ün 19891 H. Peres de eserin bazı
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bölümlerini

neşretmiştir

(Al giers 1946).

~alu'idü'l- 'ilqun için çeşitli şerhler
yazılmıştır.

Feth b. Hakan ayrıca. hocası İbnü' s
Sfd ei-Batalyevsi'nin hayatını anlattığı
ve içinde onun bazı seçme kasidelerine
de yer verdiği müstakil bir kitap yazmıştır. Bu eserin tamamı Makkari' nin
EzMrü 'r-ri yui 'ında yer aldığı gibi bir
nüshası da Madrid 'de bulunmaktadı r
(Escurial Li brary, nr. 488). Bundan başka
yine Escurial Library'de kayıtlı (nr 53 8)
Resa 'ilü il]vuni yye arasındaki İbnü's 
Sid el - Batalyevsi'yi kötüleyen bir makame de ( e l· Mal!:am e tü ' l · ~urtubiyye ) ona
nisbet edilmektedir. Ancak bu makameyi İbn Ebü'I - Hısal'e atfedenler de vardır.
Vezir Ebü Ca'fer Ahmed b. Ahmed buna RisaJetü 'l-intişur fi'r-red 'aıa suJ:ıibi'l- ma](iime adıyla bir reddiye yazmıştır (ihsan Abbas, s. 3 ı 5 ; H. Nemah,

Bunlardan Ebü Abdullah Muhammed b. Kasım b. Zakür ei-Fasi'nin
Feru'idü 't-tibyun 'aıa ~alô.'idi 'l- 'ikyun ' ı ile (Rabat ei-Hizanetü 'l- amme. nr.
2291) Muhammed b. Muhammed ei-HüS. 86-87).
seyni'nin Milqusü 'l-fevu'id ii şerJ:ıi mu
l]ufi ye mine'l-Kalu'id'i (Rabat el-HizaKaynaklar Feth' in yazd ı ğı risaleleri bir
netü'l -am me, nr. 1802 ) meşhurdur. İbn
kitapta topiadığını kaydederse de eser
Fazlullah ei-Ömeri eseri ihtisar etmiş
bugüne kadar ele geçmemiştir. Bu risave bu çalışma Ahmed Teymur Paşa talelerden bazıları İmadüddin Katib ei-İs
rafından yayımlanmıştır (MMİADm., lll 1
fahani'nin Ijarfdetü 'l-](aşr ve Makkari'341 11 9221). 2. Matmahu 'l-enfüs ve mesnin NefJ:ıu 't- tfb adlı eserlerinde naklerahu 't-te'ennüs. if 'mülehi ehli'l-Endilmiştir. Bunlar esas itibariyle "ihvaniydeİüs. Müellifin ~aıa 'idü 'İ- 'i](yun 'dan ye" türünden olup Endülüslü vezir, katip
sonra yazdığı bu eserini büyük, orta ve
küçük olmak üzere üç farklı nüsha hal,.;:f&,)ı;;.ı;_
' '.
linde hazırladığı anlaşılmaktadır. MakL22;·1.:~'G?!>Jli.:.IA.I"~
Ci
kari' nin açıklamasından. büyük ve orta
jbt;_;.)'J ~_;:.;:, ,_,.;',\ 'Jf.\:.);,:;; ·l:-t<i ı
hacimdeki nüshaların , bazıları hakkında
c;')J·"''""ı;,,;:..~<J.tw,..
~ - :...ı:,;;-ı
,.,.
•' [..) o--'~
. ı·J wl,!;ı•
daha önce ~aıa 'idü '1- ' i](yun 'da da bilt).::ı;:..; - ..:rı;;::,;~~,;; .'-1) ~
gi verilen emir ve sultaniara tahsis edil;,;J'.:..:If?; ·r~~y,ı_,::.;)'~y:ı.:.~~~\S
diği öğrenilmektedir; günümüze ulaşan
~.~;w) . lAjjj}(',;.,ı'~ :t~)
Feth b. Hakan
..s ~~IJ").:o')·~\:.1~;1.<-.JI;r( , t..,;,h,
el· Kaysi'n in
küçük nüsha ise yalnız Endülüs'te yetiMa tma(ıu'l·
:J.:r.1; 1:JIJ.ı.i ~;tfı...q.; .L,Ij) l
şen emir, vezir ve ediplere ayrılmıştır.
en{üs ve
~.ı ::ı~'~J..i- v ~~J/»~.;;..~ü
Eser seeili nesirle kaleme alınmış, ayrı
mesral:w 't ·
...)~ l) . l<;\;!'l;l.;,bl,.iı \)I~LI' f:J_;.;.\J,.oj
ca adı geçen bazı şahsiyetlere ait şiirle
te)ennüs {i
~\.\~l,r.j)!.f"..;.l.li. ·\6;\1,~t..)) ....
mülehi eh/i'l·
re de yer verilmiştir ; seçilen örnekler
.p;,;5"1),.,.;\4~1),f'.;,k;;:;.~:,ı~ı
Endelüs ad l ı
daha çok işret meclisleriyle tabiat tas"-"ı;J \j!Jı.G;ı_yj;.ı;""' ~ ~W'
eserini n
i:;..'l~i.,ı.p,;.;.;~~·~j..\;;;t:)',·~ l
virlerine aittir. Üç bölümden meydana
ilk sayfas ı
l;-..::..;...i;•\A:li.#,. \Aii~L\~;,;·..:5
(Sü leymaniye K tp.,
gelen kitabın telifi sırasında kronolojik
J~-~~~ı;~i~::ıı::.-~~w~
Reisülkütt§b
ya da alfabetik düzen uygulanmamış , bi- ·
.· ::~· .;~ •'~·~:
Mustafa Efendi ,
yografileri verilen kişilerin sosyal statünr. 909)

FETH ei-MEVSILI es-SAGIR
ve diğer kişilere gönderilmiş risalelerdir.
Yine Feth'e nisbet edilen, ancak günümüze intikal etmeyen Bidayetü ·ı- me}zasin ve gayetü'l-mu}zasin adlı bir eserden ve ona ait şiir parçalarından da bahsedilmektedir (E/ 2, II. 838).
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FETH ei-MEVSILİ ei-KEBİR
( .,r.:SJ 1 J-_,.ı 1 c:' )
Ebı1

L
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1

Muhammed Feth b. Muhammed
b. Vişah (el -Veşşah) el-Ezd'i
el- Mevsıl'i el- Keb'ir
(ö. ı 70/786 [?])

İlk dönem zahid ve sfıfilerinden.

_j

Musul· da yaşayan, aynı adla tanınan
ve muhtemelen aralarında hoca- öğren
ci ilişkisi bulunan iki safiden büyük olanıdır. İlk devirlerin yazılı ve sözlü rivayetlerini esas alan sonraki müelliflerin
gereken dikkati göstermemeleri, bu iki
çağdaş sQfi hakkındaki bilgilerin birbirine karışmasına yol açmıştır. Bazı eserler (mesela bk. Ebü Nuaym, Vlll, 294), Basralı hadis ravilerinden Muhammed b.
Abdurrahman et-Tufavf'nin (ö. 187/ 803)
bir rivayetine dayanarak Feth es-Sagir'in
(ö. 220/835) Arap eşrafından zahid bir
kişi olduğunu kaydeder. Kaynaklarda

kabile nisbesi zikredilmeyen bu zatın köle asıllı olduğu da belirtilmiştir (İbnü'n
Nedim, s. 277). Ancak Tufavi'nin Feth esSagir' den otuz üç yıl önce vefat ettiği
göz önüne alındığında onun Arap eşra
fından olduğunu söylediği zahidin Feth
el-Kebir olduğu anlaşılır.
Başka bir karışıklık da Feth es- Sagir'in hayat hikayesi anlatılırken Muafa
b. İmran'dan (ö. 185/80 1) gelen rivayette görülür. Muafa'ya Feth el-Mevsıli'nin
ilim (diğer bir kayda göre amel) yönünden önemli olup olmadığı sorulduğunda,
"Dünyadan el etek çekmiş olması ilim
(veya amel) olarak ona yeter" diye cevap
vermişti (Attar, s. 375; Şa'rani, ı. 80) Halbuki Muafa'ya bu soru, kendisinden otuz
altı yıl sonra vefat eden Feth es-Sagir
için değil, on dört yıl önce vefat eden
Feth el-Kebfr için sorulmuştu. Çünkü rivayet ettiği hadisler Kütüb-i Sitte'ye alı
nan ve güvenilir bir hadis alimi olan Muata (İbn Hacer, X, 199-200) Feth el-Kebfr'in akranı idi. Feth el-Kebfr'le ilgili birçok husus muhtemelen Muafa tarafın
dan rivayet edilmiştir. Bu durumda onun
Feth el-Kebir'in yakın dostu ve öğrenci
si olduğu söylenebilir.
Hakkında netleşen bilgilere göre Feth
el-Kebir, fetihlerden sonra lrak'a yerleşen Güneyli (Yemani) Araplar'ın Ezd kabilesi eşrafından bir zahiddi. İbn Abbas'ın
öğrencisi Ata b. Ebu Rebah'tan (ö. ı 14 /
732) hadis rivayet etmiş, kendisinden de
Tufavi, Muafa, Afif b. Müslim gibi alimler rivayette bulunmuşlardır. Genellikle
güvenilir bir ravi olarak kabul edildiği
halde kendini daha çok zühde verip hadis rivayetiyle fazla meşgul olmadığı için
bu konuda ona müracaat edilmemiştir
(Sem'ani, ı. 120 ; Zehebi, VII, 349). Feth elMevsıli'nin 16S'te (781) vefat ettiğine
dair bir rivayet varsa da (İbnü'l-Esir, VI,
68) 170'te (786) öldüğünü bildiren rivayet
(Hatib, XII, 383) daha doğru olmalıdır.

Feridüddin Attar, Feth el-Mevsıli'nin
takva ve mücahedeye son derece önem
veren mahzun bir kişiliğe sahip bulunduğunu, gösterişten kaçındığını, fakir
ve abid bir kişi olduğu halde zengin bir
tüccarmış gibi yanında bir deste anahtar taşıdığını kaydeder (Tezkiretü'l-evliya, s. 375). "Allah'a itaat eden balıkları
aviayıp O'na isyan edenlere yedirmek
anlamsızdır" diyerek balıkçılık mesleği
ni terketmişti. Öğrencisi Muafa, "Feth
el-Mevsılfden daha akıllı birini görmedim" sözüyle onun dünyadan el etek çekmesini akıllı oluşuna bağlamıştır (Hatib,
XII, 383). Halk arasına fazla karışmayan,

gıda,

giyim, konuşma ve uyuma hususen azla yetinen Feth, bazan yoksul ve muhtaç bir halde kalmasını Allah'ın büyük bir lutfu olarak görür, "Allah katında makbul olan ne iş yaptım
da bu ihsanına nail oldum" derdi (Münavi, I, 151 ). Ona göre zenginlerin fakirIere karşı alçak gönüllü davranması güzeldir, ancak Hakk'a bel bağlayan fakirIerin zenginlere karşı gururlu davranması daha hoştur (Attar, s. 375). Hızır'la
gö rüştüğü söylenen, daha başka kerametleri de nakledilen Feth ilmi, hikmeti
ve meşayihin sözlerini kalbin gıdası olarak görür, gönül zikrinin ilahi bir neşe
nin meydana gelmesine vesile olacağını
söylerdi (a.g.e., s. 376).
larında

Feth el-Kebir'in zühd anlayışı, başka
muhtaç olmadan kendi el emeğiyle
haysiyetli bir şekilde yaşamayı esas alır.
Dicle nehri kenarında balık avlayarak,
taş ocaklarında çalışarak ve tuğla pişi
rerek elde ettiği kazançla ailesini geçindirmeye gayret etmesi, Musul valisinin
gönderdiği yüklü ihsanların çok azını alarak geri kalanını iade etmesi onun zühd
anlayışını göstermesi bakımından önemlidir.
sına
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Nasr Feth b. Said el-Karl
el-Mevsıl'i es-Saglr
(ö. 220/835)

ilk dönem zahid ve sufilerinden.

_j

Musul civarında Dicle nehrine yakın bir
köy olan Kar'da doğdu (Yaküt, IV, 428)
Musul ve Bağdat'ta öğrenim gördü. Bağ
dat' a sık sık yaptığı ziyaretler dışında
hayatını Musul'da geçirdi. Çok defa Feth
el-Mevsıli el-Kebir ile karıştırılan (bk.
FETH el-MEVS!Il el-KEBIR) Feth es-Sagir'in
hayatı hakkında kaynaklarda verilen bilgiler sınırlıdır. Isa b. Yunus'tan hadis

455

