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Muhammed b. Yahya S!bek 
(ö. 852 / 1448 [?)) 

Hüsn ü Dil adlı 
eseriyle tanınan İranlı şair. 

_j 

Nişabur' da doğdu . Hayatı hakkında bil
gi yoktur. Kaynaklarda Fettahi mahlası
nın . lakabı olan ve Farsça'da "elma" anla
mına gelen sibek.in Arapça karşılığı tüf
fah kelimesindeki harflerin ( r · ı · 0 • .::., ) 

yer değiştirmesinden meydana geldiği 

söylenir. Bazan mahlas olarak Tüffahi'
yi de kullanan Muhammed b. Yahya ' nın 

engin bilgisi ve güzel yazısıyla tanındı
ğına bakarak iyi bir öğrenim gördüğü 
söylenebilir. Fettahi' nin 852 ( 1448) ve
ya 853 ( 1449) yılında vefat ettiği riva
yet edilmektedir. 

Eserleri. Güçlü bir şair olan Fertahi'
nin eserleri hakkında yeterli derecede 
araştırma yapılmadığından bunların tam 
bir listesi yoktur. Ayrıca bazı eserlerinin 
adları birbirine karıştırılmıştır. Birkaçı 

dışında eserlerinin hemen hepsi sembo
lik (a legorik) bir nitelik taşır. İbn Sina, 
Hace Abdullah-ı Herevi, Sühreverdi ei
Maktül gibi bu mahiyette eser yazan
ların başında yer alan Fettahi'yi en çok 
Sühreverdi ei -Maktül'ün Munisü'l- 'uş
şal). adlı eseri etkilemiş olmalıdır. 

1. Hüsn ü Dil. Fettahi şöhretini daha 
çok aşkla ilgili bu eserine borçludur. Man
zum ve mensur olmak üzere iki şekli bu
lunan Hüsn ü Dil'in manzum biçimine 
bazı kaynaklarda DestUr-i 'Uşşak adı 
verilmiştir (mesela bk. Safa. IV, 459-460) 
Ancak hezec bahrinde 5000 beyitten olu
şan manzum şeklinin kütüphanelerdeki 
bütün nüshaları Hüsn ü Dil adını taşı
maktadır. Müellifin Şebistdn-ı Jjayal (/ji· 
ya l ) adlı eserinde ismi geçen DestUr-i 
'Uşşak başka bir eserinin adı olmalıdır. 
ljüsn ü Dil'in konusunu, Yunanistan'da 
dünyayı hakimiyeti altında tutan Akl'ın 
beden kalesine· hükümdar olarak tayin 
ettiği, beden kalesinin dimağ kubbesin
de oturan oğlu Dil (gönül) ile Aşk'ın kızı 

Hüsn (güzellik) arasındaki sevgi ve birbi
rine kavuşuncaya kadar vücudun başka 
organlarında geçen olaylar teşkil eder. 
Hüsn ü Dil'de özellikle Hüsn ile Dil'in 
birbirlerine yazd ıkl arı manzum mektup
lar edebi sanatlar bakımından ilgi çeki
cidir. Eserin her beytinde bir edebi sa
nata yer verilmiştir. Hüsn ü Dil'in son 
derece güzel bir nesta' likle 886'da (1481) 
istinsah edilmiş beş minyatürü ihtiva 

eden bir nüshası Süleymaniye Kütüpha
nesi'nde (Laleli, nr. 1708), bundan bir yıl 
sonra istinsah edilen minyatürlü baş

ka bir nüshası da British Museum'da 
(Or, nr. 11 349) bulunmaktadır (Meredith 
Owens, s. 73). Eser Greenshield tara
fından Dastür-ı 'Ushshö.l).: The Book 
of Lawers adıyla yayımlanmıştır (Berlin 
1926) Manzum metnin kısaltılm ış şek

li olan mensur Hüsn ü Dil'in güzel bir 
nüshası da istanbul Üniversitesi Kütüp
hanesi'ndedir (FY, nr. 42 1, vr 55b-85b) 

· Manzum ljüsn ü Dil A. Browne ve W. 
Price tarafından İngilizce çevirileriyle bir
likte iki defa İngiltere 'de (Dublin 1801 , 
1828), R. Ovarak tarafından da bir önsöz 
ve Almanca tercümesiyle birlikte Husn 
u Dil: Schönheit und Herz adıyla Avus
turya'da yayımlanmıştır (Wien 1889) Ese
rin ilmi neşri Gulam Rıza Ferzanpür ta
rafından gerçekleştirilmiştir (Tahran 1351 
hş) ljüsn ü Dil Anadolu'da çok tutul
muş , esere nazlreler yazılmış ve tercü
meleri yapılmıştır . Mlıhyi-i Gülşeni'nin 

belirttiğine göre manzum Hüsn ü Dil'i 
önce Lamii Çelebi Türkçe'ye çevi rmiş, 

Ahi bu çeviriyi uzun bularak kısaltmak 
amacıyla eseri yeniden tercüme etmeye 
başlamış, ancak yaptığı tercüme Lamii'
ninkinden daha uzun olmuş ve onu biti
rerneden ölmüştür. Şahıslar ve olayların 
seyri aynı olmakla birlikte bu iki çeviri 
anlatım tarzı bakımından aslından ta
mamen ayrı bir özellik taşımaktadır. Ge
nellikle mensur olmakla birlikte bol mik
tarda manzum parçalara da yer verilen 
bu tercümelerde Fertahi'nin adı geçme
mektedir. Ahi'nin ljüsn ü Dil tercüme
si Çaylak Tevfik tarafından önce Asır 
gazetesinde tefrika edilmiş, ardından 

Fertahi 'nin Hüsn ü Dil adlı eserinin ilk ve son sayfaları 

{IÜ Ktp., FY, nr. 421, vr. 55\ SSb) 
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kitap halinde basılmıştır ( İ stanbu l 1287) 
Fertahi'nin manzum Hüsn ü Dil'ine da
yanan Vali'nin ljüsn ü Dil'i manzumdur 
(Sü leymaniye Ktp., Esad Efendi, nr . 2560). 
Fuzüli. Hüsn ü Dil'in konusunu tıp ala
nına uygulayıp Şı}ı}ıat u Marai adlı ese
rini yazmıştır (tre. A Göl pına rl ı, istanbul 
1940). Bu eserde Fettahi'nin Hüsn ü 
Dil'inin etkisi görülmekle birlikte az da 
olsa konu bakımından ondan ayrılmakta
dır. Şeyh Galib ljüsn ü Aşk'ında ya doğ
rudan veya Fuzüli'nin eseri vasıtasıyla 

Fertahi'den ilham almakla birlikte Niza
mi veya Fuzüli'nin LeyJQ vü Mecnun'un
dan da faydalanmıştır. ljüsn ü Dil'in 
mensur şekli küçük bazı ilavelerle birlikte 
Muhyi-i Gülşeni tarafından Türkçe'ye 
çevrilmiştir. Bu çevirinin tek nüshası Mı
sır ' da Hidiviyye Kütüphanesi 'ndeki bir 
mecmua içinde bulunmaktadır (nr. 23, vr. 
253-277) Bütün bu eserlerde Muhyi-i 
Gülşeni'nin tercümesi dışında Fettahi ve 
eserinin adı geçmemektedir. Hüsn ü Dil 
Hindistan 'da da çok tutulmuş, esere 
manzum ve mensur birçok nazire yazıl
mıştır . Bunlar arasında . Urduca mensur 
Seb Res 'ten başka XVII. yüzyıl ediplerin
den Hace Muhammed Bidil ve Davüd El
çi'nin Farsça; Zevki. Mücrimi ve XVIII. 

yüzyıl ediplerinden Seyyid Muhammed 
Veliyyullah Kadiri'nin Urduca yazdıkları 
Hüsn ü Dil nazireleri meşhurdur. 

2. Şebistdn -1 Nikdt ve Gülistdn-ı Lu
gö.t. Adı yanlış olarak Şebistdn-ı Ijayal 
veya Şebistdn-1 ljayat şeklinde de kay
dedilen bu eserin konusunu yine sembo
lik nitelikteki kavramlar oluşturur. Mu
kaddime mahiyetindeki bölümde Firdev
si, Evhadüddin-i Enveri ve Senai gibi ün
lü şairleri öven beyitlerden sonra eserin 
birinci bölümü İslam ( r~l) ve iman 
( .:ıl.,.) ) kelimelerindeki harflerin açık

lanması ile başlar. Sekiz bölümden mey
dana gelen eserin son derece güzel bir 
nesta'likle yazılmış nüshası Süleymaniye 
Kütüphanesi'ndedir (Yazma Bağ ı ş l ar, nr 
2241 ). H. Ethe tarafından birinci bölümü 
Almanca'ya çevrilen Şebistan -1 Jja yal de 
(Leipzig 1865, 1868) bu eser olmalıdır. 3. 

Şebistan-1 Ija yô.l (Şebistan · ı ljiyal, Süley
maniye Ktp , Aşir Efendi, nr. 3933) Çok de
fa Şebistan - 1 Nikat ve Gülistan-ı Lu
gö.t adlı eseriyle karıştırılan bu kitapta 
belirtildiğine göre müellif gençliğinde ha
yal aleminde Şebistanıhayal adı verilen 
bir şehre uğrar, orada ka lenderlerin plri 
Cemaleddin-i Savi'nin çocuklarından bir 
ihtiyara rastlar. İhtiyar kendisiyle ilgili 
bilgiler verdikten sonra ona Hatız-ıŞirazi 
ve Hüsrev-i Dihlevi gibi meşhur şairleri 
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anmak amacıyla şiirlerini tazmin etme
sini tavsiye eder. Fertahi de bu tavsiye
ye uyup bu şairlerin gazellerinin matla' 
beyitlerini alarak onları tazmin eder. 4. 
Divan. Fettaht'nin gazel, kıta ve rubai
lerini ihtiva eden eserin iki nüshası Sü
leymaniye Kütüphanesi'nde bulunmakta
dır (Fatih, nr. 5399, vr. ı b_55 a; Esad Efen
di, nr. 3422, vr. 55• -88• kenarında) . s. Ri
sale ii cilmi 'l- bedf. Reşidüddin Vat
vat'ın ljada,il~u·s - sif.ır'inden ve onda 
bulunmayan konularda başka kitabın

dan faydalanılmak suretiyle kaleme alı
nan eser "mana güzelliği " (l h-24•) ve "te
laffuz güzelliği" (248 -568

) olmak üzere 
iki bölüme ayrılmıştır. Bilinen tek nüs
hası Süleymaniye Kütüphanesi· ndedir 
(Ayasofya, nr. K. 4000) . 6. Risale ii cil
mi'l- can1i. Eser yukarıdaki yazmanın 
ssa-888 varakları arasında yer almak
tadır. 7. Esrari ve Ijumari. Bir esrarkeş

le bir şarapçıyı konu edinen eser Fuzü
li'nin Beng ü Bade adlı kitabına ilham 
kaynağı olmuştur (Rypka, HIL, s. 285) . 8. 
Ta cbirname. Küçük bir manzumeden 
ibarettir (a.e., a.y. ). 

BİBLİYOGRAFYA: 

Fettahi. Hüsn ü Dil (nşr. Gulam Rıza Ferzan
pür) , Tahran 1351 hş. , nilşirin önsözü, s. 5·12 ; 
Ali Şir Nevai. Mecalisü'n ·nefais (nşr. Tayyar Lad
ç ı ). Taşkent 1961, s. 15 ; Devletşah , Te?kire (nşr. 
Muhammed Abbasi), Tahran 1338 hş. , s. 470 ; 
Muhyi-i Gülşeni, Menakıb, Önsöz, s. XIII ; Keş· 
{ü 'z·?unQn, 1, 417, 666; Rieu, Catalogue o{the 
Persian Manuscripts, ll, 741; Osmanil Müellif
leri, ll, 67 ; Abdülhüseyin Nevai, ljandmfr Rical·i 
Kitab·ıljabfbü 's·siyer, Tahran 1324 hş., s. 108 ; 
İhsan Yarşatır, Şi' r-i Farsr der 'Ahd-i Şahruh, 
Tahran 1334 hş., s. 180·184 ; Münzevf, Fihrist, 
IV, 2811 ; 11 / 2, s. 1637-1639; V, 3570 -3571 , 
3676 -3677 ; Hanbaba, Fihrist, ll, 1751, 2144 ; 
A. Bausani, Storia delle leterature del Pakis· 
tan, Milano 1958, s. lll · 117; a.mlf., Fat(aJ:ıi, 

E/2 (Fr. ). ll, 885·886 ; Safa, Edebiyyat, IV, 459· 
460; FME, 1, 352·353 ; J . von Hammer, Rede· 
künste Pers ians, Viyana, ts. , s. 290 ; Rypka, HIL, 
s. 284·285; a.mlf., Tarf!) ·i Edebiyyat-ılran (tre. 
i sa Şihabi) , Tahran 1354 hş., s. 451 ·452 ; Me
redith- Owens, Handlist of Persian Manuscripts 
1895-1966, London 1968, s. 73 ; Cl. Huart, "Fet -
tiihl", iA, IV, 582. r:;:ı 

• T AHSİN y AZI ei 

L 

FETIENİ 
(~1) 

Cemalüddln Muhammed 
Tahir b. All el-Fettenl 

(ö. 986 / 1578) 

Hindistanlı hadis alimi. 
_j 

914'te (1508-1509) bugünkü adı Pat
tan (Arapça telaffuzu Fetten) olan Nehre
vale'de (Gucerat) doğdu. Sıddiki ve Gu
cerati nisbeleriyle de anılır. Küçük yaşta 
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Kur'an'ı ezberledikten sonra ilk öğreni
mini Burhaneddin es-Semhüdi ve Nakü
ri gibi alimlerden gördü. Hac için gittiği 

Hicaz'da (944 / 15 38) bir müddet kala
rak Ebü'I-Hasan ei-Bekri, İbn Hacer ei
Heytemi, İbn Arrak, Abdullah el-Ayde
rüs ve Carullah el-Mekki gibi alimlerden 
ders aldı. Kadiriyye ve Şazeliyye şeyhi 

Müttaki ei-Hindi'ye intisap etti. Hindis
tan'a döndükten sonra ders vermeye 
başladı ve "Hint muhaddislerinin efen
disi" lakabıyla meşhur oldu. Babasından 
miras kalan büyük mal varlığını talebe
lerine sarfetti. Seyyid Muhammed Gavs 
Şettari ile Ekber Şah 'ın sadrü's-sudü
ru Şeyh Abdünnebi meşhur talebelerin
dendir. 

Bid'atlara karşı çıkan bir müceddid 
olarak önemli hizmetler yapan Fetteni, 
görüşlerini şiddetle eleştirdiği Mehd~
vTier'e karşı sert bir mücadele başlattı. 
Gucerat'ı fetheden Ekber Şah ile görü
şerek (980/ ı 572) şirk ihtiva eden unsur
larla mücadelede ondan destek sözü al
dı. Gerçekten Mehdeviler'le mücadele
si esnasında yeni Gucerat valisi Han-ı 
A'zam Mirza Aziz Bey'den büyük yardım 
gördüyse de onun yerine geçen Abdür
rahim Han-ı Hanan döneminde durum 
tersine döndü. Bu gelişmelerle ilgili şi

kayetlerini bildirmek için Ekber Şah'ın 
sarayına gitmek üzere çıktığı yolculuk 
sırasında MehdevTier'e mensup bir kişi 
tarafından Ücceyn yakınlarında öldürül
dü (6 Şewal986/ 6 Aralık 1578). Sareng
pür'da defnedilen Ferteni'nin kabri da
ha sonra kız kardeşinin oğlu Şeyh Nür 
Muhammed tarafından Patan'daki aile 
kabristanına nakledildL 

Eserleri. Hadis alanında çalışmaları bu
lunan Ferteni'nin önemli eserleri şunlar
dır : 1. Mecmacu bif.ıari 'l - envar ii ga
ra, ibi't- tenzil ve le ta, ifi'l- a{ıbtlr .. En 
meşhur eseri olup şeyhine atfen hazır
ladığı büyük bir Kur'an ve hadis lugatı
dır. Kitabın hadisle ilgili kısmı Kütüb-i 
Sitte hadislerindeki garib kelimeleri ih
tiva etmektedir. Birkaç defa yayımlanan 
eser (l-ll, Leknev 1248 ; 1-N, 1284, 1314) 
Habibürrahman ei-A'zami'nin tahkikiy
le yeniden neşredilmiştir (l-V, Haydara
bad- Dekken 1967-1973; 1-V, Medine 1415/ 
1994). 2. Te?kiretü 'l-mevi ucat. Fetteni 
bu eserinde, münekkitlerin mevzü yahut 
zayıf olduğunda ittifak ettikleri veya 
makbul saymadıkları haberleri senedie
rini zikretmeksizin bablara göre sırala
mış, zaman zaman kendi görüşlerine de 
yer vermiştir. Mukaddimesinde bazı ha
dis terimleri, hadis uyduran kimseler 

ve içinde uydurma rivayetler bulunan 
kitaplar hakkında kısa bilgilerin de yer 
aldığı eserin çeşitli baskıları yapılmıştır 
(Kahire 1343; Bombay 1927 ; Beyrut 1399). 
3. Kiinunü 'l-meviucat ve'<j.-ducafa,_ 
Zayıf ravilerle hadis uyduraniara dair al
fabetik bir eser olup Te?kiretü '1- mev
ilicat ile bir likte basılmıştır. 4. el-Mug
ni ii iabp esma,i'r-rical. Yanlış okun
ma ihtimali bulunan bazı ravilerin isim
leriyle ilgili olan eser İbn Hacer ei-Aska
lani'nin Talp-fbü't - Teh?fb 'i ile birlikte 
(Delhi 1290, 1320) ve müstakil olarak (La
hor 1973) yayımlanmıştır. s. el-Kifaye
tü '1- müfritfn. Cemaleddin İbn Hacib'in 
Arap gramerine dair meşhur eseri eş
Şafiye'nin şerhidir (Hindistan 1284). Fet
teni'nin bunlardan başka Risale ii lu
gati'l-Mişktlt ve Tacli~u 't- Tirmi?i adlı 
eserlerinden de söz edilmektedir. 
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FE1VA 
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Fıkhi bir meselenin dini - hukuki 
hükmünü açıldayan cevap. 

"Yiğit, delikanlı " anlamındaki feta ke
limesinden gelen fetva (fütya, çağulu fe
tava, fetavi). sözlükte "bir olayın hükmü
nü açıklayan veya hükmünü koyan, güç
lükleri çözen kuwetli cevap" anlamında
dır. Fıkıh terimi olarak "fakih bir kişinin 
sorulan fıkhi bir meseleye yazılı veya 
sözlü olarak verdiği cevap, ortaya koy-


