
FETIAHT 

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 

486 

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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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-


