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FETÂNÎ, Ahmed

def ne dil di. Adnân M. Zeyn Sûmî, eş-ŞeyÅ 

Vân A¼med b. Mu¼am med Zeyn el-

Fe¹ânî ve cühûdühû fi’l-lu³ati’l-£Ara-

biy ye (2005, Na ti onal Uni ver sity of Ma-
lay sia, Se lan gor, Ma lez ya), İbrâhim Tih-

hey de Şi£ru Vân A¼med b. Mu¼am-

med Zeyn b. Mu½¹afâ el-Fe¹ânî (2010, 
In ter na ti onal Is la mic Uni ver sity Ma lay sia, 
Ku ala Lum pur, Ma lez ya) adıy la bi rer dok-

to ra te zi ha zır la mış lar dır.

Eser le ri. Fetânî çe şit li alan lar da Arap ça 

ve Ma lay ca sek sen den faz la eser yaz mış-

tır. Eser le ri nin ba zı la rı man zum olup bir 

kıs mı Pa ta ni’de ge le nek sel med re se ler de 

ha len oku tul mak ta dır. Ay rı ca şi ir le ri de 

var dır. Te lif le ri nin ço ğu Ku ala Lum pur’da-

ki el-Hızâne tü’l-Fetâniy ye (Kha za nah Fat ha-

ni yah) ad lı va kıf kü tüp ha ne sin de bu lun-

mak ta dır. Ba zı eser le ri şun lar dır: Arap ça: 
øåye tü’l-efrâ¼ li men ye te vel le’l-inkâ¼ 

(Ku ala Lum pur 2003); Teshîlü ney-

li’l-emânî fî şer¼i £Avâmi li’l-Cürcânî 

(Bang kok, ts. [Mat ba at Mu ham mad al-
Nah di]); e¦-¡i mârü’ş-şe hiy ye fîmâ lâ 

yes ta³nî £an hü’l-müb te dißûn mi ne’l-

šavâ£idi’n-na¼viy ye (el-Man¾ûme tü’l-
Fe¹âniy ye, 100 be yit lik gra mer man zu-
me si dir [Mek ke 1294/1877]); Tedrîbü’½-

½ıbyân (Mek ke-Ka hi re, ts., belâga ta 
da ir dir); Eb niyetü’l-esmâß ve’l-ef£âl 

(Ke lan tan 1355); £İlmü’l-is ti£âre (Mek ke 
1325/1907). Ay rı ca kay nak lar da Cümâne-

tü’t-tev¼îd (184 be yit lik bir man zu me); 
Man¾ûme tü’l-£Avâmil (li’l-Cürcânî) 
(alt mış dört be yit lik na hiv man zu me si); 
Minhâcü’s-selâm fî şer¼i Hi dâye ti’l-

£avâm (ilâ ma£nâ ¼adî¦i “bü ni ye’l-İslâm” 
li-Mu¼am med Sa£îd); Met nü’l-MedÅal fî 

(ilâ) £il mi’½-½arf; er-Ri sâ le tü’l-Fe¹âniy-

ye fî £il mi’n-na¼v; İb rî zü’½-½arf fî fen-

ni’½-½arf ad lı eser le ri de zik re dil mek te dir.

Ma lay ca: Ferîde tü’l-ferâßid fî £il mi’l-

ašåßid (Ku ala Lum pur 1990); ¥adîšatü’l-

ezhâr ve’r-reyâ¼în fî menâšibi’l-aÅyâr 

ve aÅbâri’½-½âli¼în (Ku ala Lum pur 1992); 
el-Fetâve’l-Fe¹âniy ye (Ku ala Lum pur 
1996); Bedâßi£u’z-zühûr (Ku ala Lum pur 
1997); £İšdü’l-cümân fî £ašåßidi’l-îmân 

(Ku ala Lum pur 1999); Beh ce tü’l-müb-

te dißîn ve fer¼atü’l-müc te hidîn (Ku ala 
Lum pur 2000); Bişâre tü’l-£âmilîn ve ni-

¾â re tü’l-³åfilîn (Ku ala Lum pur 2002); 
Bed rü’t-temâm ve’n-nücûmü’¦-¦evâšıb 

(Ku ala Lum pur 2003); £Unvânü’l-felâ¼ 

ve £un füvânü’½-½alâ¼: Pa da menya-

takan il mu taw hid, il mu fi qah, adab 

yang elok dan il mu per ga ulan (Ku ala 
Lum pur 2003); Sa£âde tü’l-mün te bih fi’l-

mevt vemâ ye te£al lešu bih (Ku ala Lum-
pur 2003); ªîbü’l-i¼sân fî ¹ıb bi’l-in sân 

ka tıl dı. Ay rı ca Me di ne’ye ve Ku düs’e se-

ya hat et ti. Mek ke’de ken di sin den sarf, 

na hiv, meânî, beyân, aruz, tef sir, ha dis, 

fı kıh gi bi ilim le ri tah sil et ti ği Ömer el-

Bikåî eş-Şâmî baş ta ol mak üze re şeh rin 

Şâfiî müf tü sü Hü se yin el-Ha beşî, Bekrî 

Şettâ, Hü se yin b. Sü ley man Ha se bul lah 

el-Mekkî, Ah med Zeynî Dahlân, Mu ham-

med Ha nefî et-Tü reylî ve Mu ham med Ali 

b. Sey yid Zahîrüd din gi bi âlim ler den, ay rı-

ca Ab dülkådir b. Ab dur rah man el-Fetânî, 

Ali Ku tan el-Ke lan tanî gi bi Ma lez ya lı ve 

Ca va lı ho ca lar dan ders oku du. Bun la rın dı-

şın da Me di ne’de Delâßilü’l-Åayrât icâze-

ti ni al dı ğı Mu ham med Emîn er-Rıdvân, 

Reşîdiy ye ta ri ka tı nın ku ru cu su İbrâhim 

Reşîd ed-Dü veyhî ve Ab dülkådir eş-Şiblî 

et-Trab lusî gi bi âlim le rin ders le ri ne ka tıl-

dı. Şâfiî fık hın da ken di ni ye tiş tir di.

1899’da tah sil için gi dip iki yıl kal dı ğı 

Ku düs’te Yûsuf en-Nebhânî’nin ve tıp il-

mi ni öğ ren di ği Hint li ta bip Ab dür rahîm 

el-Kâbülî’nin ders le ri ne de vam et ti. Mek-

ke’ye dö nün ce Mes cid-i Harâm’da ders 

ver me ye baş la dı, ay rı ca ki tap te li fiy le 

meş gul ol du. Fetânî’nin bir çok öğ ren ci-

si ve mü ri di ol muş tur. Bun la rın bir kıs-

mı Tay land’ın Ke lan tan şeh rin den ge li-

yor du. Baş lı ca la rı Ab dul lah b. Mûsâ, Tuk 

Ke nâli adıy la meş hur Yûsuf b. Ah med, 

Mûsâ b. Ab düs sa med, Mahmûd b. Hâc 

İsmâil gi bi isim ler dir. Ke lan tan dı şın dan 

Saîd b. Ab düs selâm, Mu ham med Saîd b. 

Ce mâled din, Mahmûd Zühdî b. Ab dur-

rah man el-Fetânî; Su mat ra’dan Sa lan car 

Sul tan lı ğı Şey hü lislâmı Selmân er-Resûlî 

ve Mu ham med Hü se yi nüd din b. Mu ham-

med Ma‘sûm da baş ta ge len mü rid le rin-

den di. Fetânî 1901’de git ti ği Ka hi re ile 

il gi li duy gu la rı nı an la tan bir ka si de yaz dı. 

Ora da Cümâne tü’t-tev¼îd, e¦-¡imârü’ş-

şe hiy ye, Man¾ûme tü £unš†di’l-leßâlî, 

Man¾ûme tü’l-£Avâmil gi bi man zum 

eser le ri ni yaz dı, Ez her’de çe şit li ilim ve 

fi kir mec lis le rin de bu lun du, ay rı ca öğ ren-

ci le re kon fe rans lar ver di.

Fetânî, Ma lay lı âlim le ri bir ça tı al tın-

da top la mak ama cıy la 1884’te Mek ke’de 

Râbı ta tü ulemâi’l-Mâlâyû Fetânî adıy la 

bir bir lik kur du. 1885’te İs tan bul’da dü-

zen le nen Mil let le ra ra sı İslâm Kon gre-

si’ne Mek ke şe ri fi nin tem sil ci si ola rak 

ka tıl dı. Kon gre de Mek ke hak kın da te lif 

et ti ği Sebîlü’l-müh tedîn li’t-te feššuh 

fî umûri’d-dîn ad lı ese ri ni sun du, bu ese-

ri ni II. Ab dül ha mid’e it haf et ti, sul tan da 

onu Mek ke’de Ma lay ca ki tap la rı ba san el-

Mat ba atü’l-emîriy ye’nin ba şı na ge tir di. 10 

Zil hic ce 1325’te (14 Ocak 1908) Mek ke’de 

ve fat eden Fetânî Cen ne tü’l-mu allâ’ya 

ve Emîruhû el-¥akem b. Hişâm” (Me cel-
le tü’l-£Arabî, sy. 163); “¥uš†šu’l-insân 

fi’l-Æurßân” (Me cel le tü’l-£Arabî, sy. 298); 
“Ta½¼î¼ât li-Lisâni’l-£Arab” (Me cel le tü 
Mec ma£i’l-lu³ati’l-£Ara biy ye bi’l-Æåhi-
re, XII [1946], s. 171-184; XI II, 177-192; 
XXI, 37-50; XXII, 25-29); “Ün zi le’l-Æurßân 

£alâ seb£ati a¼ruf” (Risâle tü’l-İslâm, III/2 
[Ka hi re 1370/1951], s. 162-172); “Sâ³ånî, 

Ebü’l-Fa²l RaŠıy yüddîn” (MMMA, XXVI/1, 
Ka hi re 1980, s. 51-63). Bun la rın dı şın da 

mü el li fin ay rı ca ba zı ilmî mü na za ra la rı ve 

Mı sır Rad yo su’nda ya yım lan mış on iki ti-

yat ro su var dır.

BİB Lİ YOG RAF YA :

Ab düs settâr Ah med Ferrâc, Dîvânü Mecnûni 
Leylâ, Ka hi re 1979, Mu kad di me, s. 5-34; Kal ka-

şen dî, Meßâ¦irü’l-inâfe (nşr. Ab düs settâr Ah med 
Fer râc), neş re de nin gi ri şi, s. e-c; M. Mur tazâ ez-

Ze bîdî, Tâcü’l-£arûs min cevâhi ri’l-Æåmûs (nşr. 
Ab düs settâr Ah med Ferrâc), Kü veyt 1385/1965, 
neş re de nin gi ri şi, s. e-dk; Se mer Rûhî el-Fay sal, 
Mu£ce mü’r-rivâßiyyîne’l-Arab, Bey rut 1995, s. 
260; Ah med el-Alâvi ne, ¬ey lü’l-A£lâm, Cid de 
1418/1998, s. 119; M. Hayr Ra ma zan Yûsuf, Te-
tim me tü’l-A£lâm, Bey rut 1418/1998, I, 289; Ni-

zâr Abâza – M. Riyâz el-Mâlih, İtmâmü’l-A£lâm, 
Bey rut 1999, s. 153-154; Ham di Sekkût, The Ara-
bic No vel: Bib li og raphy and Cri ti cal In tro duc-
tion: 1865-1995, Ca iro 2000, s. 367; Kâmil Selmân 

el-Cü bû rî, Mu£ce mü’l-üdebâß, Bey rut 1424/2003, 
III, 437; Yûsuf Ab dur rah man el-Mar‘aşlî, Ne¦rü’l-
cevâhir ve’d-dü rer fî £ulemâßi’l-šar ni’r-râbi£ 
£aşer, Bey rut 1427/2006, II, 1923; el-Fay½al, sy. 
48, Ri yad 1401/1981, s. 12; Yahyâ Mîr Alem, 
“Ned ve tü Tâci’l-£arûs”, MMLADm., LXXVII/4 
(2002), s. 807-824.

ÿMus ta fa Ir mak

– —FETÂNÎ, Ahmed
א ) ( أ ا

Ahmed b. Muhammed Zeyn
b. Mustafâ b. Muhammed el-Fetânî

el-Malayî el-Mekkî
(ö. 1325/1908)

Malezyalý âlim ve edip.˜ ™

5 Şâban 1272’de (11 Ni san 1856) 

Pata-ni (Fe tânî) şeh ri nin Jam bu kö yün de 

doğ du. Ba zı kay nak lar da do ğum ta ri hi 

1270 ola rak da ge çer (Ab dul lah Mirdâd 
Ebü’l-Hayr, s. 109). İlk öğ re ni mi ne, ba bası 

Mu ham med Zeyn ve dö ne min meş hur 

âlim le rin den olan am ca sı Ab dülkådir b. 

Mus ta fa’nın ya nın da baş la dı. Arap grame-

ri ne da ir el-Âcurrûmiy ye, El fiy ye tü İbn 

Mâlik gi bi ki tap la rı ez ber le di. Pa ta ni’de 

si yasî is tik ra rın bu lun ma ma sı, Si yam 

Kral lı ğı’nın ilim ve fi kir adam la rı na bas kı 

uy gu la ma sı yü zün den Ah med el-Fetânî 

al tı ya şın da iken ai le si Mek ke’ye göç et ti. 

Fetânî bu ra da Mes cid-i Harâm’da ve di ğer 

mekânlar da dü zen le nen ders hal ka la rı na 
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Ma yıs 1842’de Mec lis-i Vâlâ üye li ği ne, 

8 Ka sım 1843’te Mec lis-i Vâlâ re is li ği ne 

ge ti ril di. 20 Mart 1845’te Mü him mat-ı 

Har biy ye nâzı rı ve 10 Ağus tos’ta ilâve ten 

Top ha ne mü şi ri ol du. 26 Şu bat 1853’te 

ikin ci de fa Ti ca ret nâzır lı ğı na ta yin edil di, 

ar dın dan tek rar Top ha ne mü şir li ği ne ge-

ti ril di. 9 Ey lül 1857’de az le dil diy se de 22 

Ekim’de son de fa Top ha ne mü şir li ği ne ge-

ti ril di ve ölün ce ye ka dar bu gö re vi ni sür-

dür dü. Ha zi ran 1850’de Sul tan Ab dül me-

cid’in Gi rit’i kap sa yan Ak de niz se yaha ti ne 

ka tıl mış tı. Ocak 1853’te ken di si ne bi rin ci 

rüt be den Mecîdî ni şa nı ve ril di. 14 Şu bat 

1858’de uzun sü re den be ri de vam eden 

ne fes dar lı ğın dan öl dü. Me za rı Di van yo-

lu’nda II. Mah mud Tür be si hazîre sin de dir.

İyi bir as ker ve di ra yet li bir dev let ada-

mı olan Fet hi Pa şa ay nı za man da iyi bir 

ha tip ti, Ba tı kül tü rü ne âşi na bil gi li bir ay-

dın dı. II. Mah mud ken di si ni çok se ver di. 

Mus ta fa Re şid Pa şa ile sü rek li bir re ka bet 

ve çe kiş me için de ol muş tur. Da mat lı ğı nın 

ya nı sı ra Fran sız ca bil me si, Ba tı’yı iyi ta nı-

ma sı, önem li gö rev ler de bu lun ma sı Fet hi 

Pa şa’nın sal ta nat müs te şa rı gi bi ha re-

ket et me si ne yol aç mış tır. Fet hi Pa şa’nın 

Mah mud Celâled din, Meh med Be sim, 

Gü zi de ve Yegâne ad la rın da dört ço cu ğu 

var dı. Bun lar dan il ki II. Ab dül ha mid ta ra-

fın dan, am ca sı Sul tan Ab dü la ziz’in kat-

lin de rol oy na dı ğı id di asıy la Mid hat Pa şa 

ile bir lik te Tâif’e sü rü lüp ora da öl dü rü len 

ve Sul tan Ab dül me cid’in kı zı Ce mi le Sul-

tan’ın eşi olan Da mad Mah mud Celâled din 

Pa şa’dır. Gü zi de Ha nım, Mâbe yin Mü şi ri 

Eğin li (İn gi liz, Bü yük) Sa id Pa şa’yla ev liy di. 

Fet hi Pa şa’nın Ati ye Sul tan’la ev li li ğin den 

ar dın dan pa di şah ya ver li ği ne yük sel di. 

1830’da mir livâ, er te si yıl has sa fe ri ki 

rüt be le rini al dı. 1835’te Avus tur ya İm pa-

ra to ru Ferdi nand’ın tah ta ge çi şi ni teb rik 

için Viya na’ya ge çi ci el çi ola rak gön de ril di 

ve er te si yıl gö re vi sü rek li ha le ge ti ril di. 

25 Tem muz 1837’de el çi lik gö re vi üze-

rin de kal mak kay dıy la ve zir lik rüt be siy le 

Ay dın va li li ğine ta yin edil di. 1837’de Âlî 

Efen di ile (Pa şa) bir lik te Sa int Pe ters-

burg’da ya pı lan as kerî tâlim le ri iz le mek 

üze re Rus ya’ya git ti. 28 Ocak 1838’de 

Ay dın mü şir li ği ya nın da Lon dra el çi li ğiy le 

gö rev len di ril di (Tak vîm-i Vekåyi‘, nr. 160, 
2 Zil ka de 1253, s. 1). Ay nı dü zen le mey le 

Pa ris bü yü kel çi li ği ne ta yin edi len Mus ta fa 

Re şid Pa şa’nın iş le ri nin yo ğun lu ğu do la-

yı sıy la gö rev ye ri ne gi de me me si üze ri ne 

Fet hi Pa şa’nın onun ye ri ne Pa ris bü yü kel-

çi li ği ne ta yi ni ve Pa ris’e geç me den ön ce 

İn gil te re Kra li çe si Vic to ria’nın taç giy me 

tö re ni ne ka tı la rak pa di şa hı tem sil et me si 

ka rar laş tı rıl dı (Tak vîm-i Vekåyi‘, nr. 164, 
11 Sa fer 1254, s. 2-3). An cak 28 Ha zi ran 

1838’de ya pı lan tö re ne ye ti şe me di ve pa-

di şa hı Lon dra Se fi ri İbrâhim Sârım Pa şa 

tem sil et ti. 20 Ağus tos’ta Lon dra’ya ulaş-

tı, 30 Ağus tos’ta kra li çe ye tak dim edil di ve 

gö rev ye ri olan Pa ris’e geç ti. II. Mah mud 

dö ne min de İn gil te re’den borç alın ma sı 

için Fet hi Pa şa gö rev len di ril di, fa kat bu 

gi ri şim so nuç suz kal dı. 1839’da Ab dül-

me cid’in tah ta çık ma sı üze ri ne İs tan bul’a 

dön dü ve Mec lis-i Vâlâ üye li ği ne ta yin edil-

di. 8 Ocak 1840’ ta Ti ca ret nâzı rı ol du. Bu 

ara da II. Mah mud’un kı zı Ati ye Sul tan’la 

ni şan landı. Fet hi Pa şa as lın da Şem si nur 

Ha nım’la ev liy di. 7 Ağus tos 1840’ ta baş-

la yan ve yedi gün sü ren gös te riş li bir dü-

ğün le Ati ye Sul tan’ la ev len di ve onun Be-

bek’te ki çif te sa ra yın da ya şa ma ya baş la dı, 

an cak Ati ye Sul tan’ın er ken ölü mü üze ri ne 

tek rar Kuz gun cuk’ta ki ya lı sı na dön dü. 

Se ras ker de ği şik li ği es na sın da bir ara 

se ras ker kay ma kam lı ğı yap tı. Da ha son ra 

Fethi Paşa

(Ku ala Lum pur 2005); Kum pu lan ri sa-

lah na hu dan sha raf (Ku ala Lum pur 
2010); Tu¼fe tü’l-üm me fi’½-½alât £alâ 

ne biyyi’r-ra¼me (eser le ri nin tam lis te si 
için bk. M. Zül kifl b. İsmâil – Mün cid Mus-
ta fa Beh cet, s. 5-9).

BİB Lİ YOG RAF YA :

Ab dul lah Mirdâd Ebü’l-Hayr, el-MuÅta½ar min 
Ki tâ bi Neş ri’n-nevr, Cid de 1406/1986, s. 109; 
P. G. Rid dell, Is lam and the Ma lay – In do ne si an 
World, Lon don 2001, s. 198-200; Ezad Az ra ai 

Jam sa ri v.dğr., “Se ja rah Ke ten te ra an Uth ma niy-
yah da lam Ki tab ¥ad¢šat al-Azhår wa al-Ra-
yå h¢n, Kar ya Shaykh Wan Ah mad al-Fa tan¢”, 
Nad wah Ula ma Nu san ta ra (NUN) IV: Ula ma 
Pe ma cu Trans for ma si Ne ga ra, Se lan gor 2011, 
s. 158-166; Man sod Lam ben sa, 18. ve 19. Yüzyıl 
Tay land’ın Pa ta ni Eya le tin de Fı kıh Ça lışmaları 
Şeyh Dâvûd b. Ab dul lah el-Fatânî Ör neği (yük-
sek li sans te zi, 2012), MÜ Sos yal Bi lim ler Enstitü-
sü, s. 26, 40-41, 75-76; M. Zül kifl b. İsmâil – Mün-

cid Mus ta fa Beh cet, “el-Ede bü’l-£Ara bî fi’l-£âle-
mi’l-Ma lâ ye vî” (el-Ara biy ye ve hü viy ye tü’l-üm me 
el-Mü’te me rü’d-dev liy yü’l-hâmis, el-Câ mi atü’l-
Ür dü niy ye [15-17 Ok to ber 2012]), s. 5-9, ay rı ca 
bk. tür.yer. (teb liğ met ni mad de nin do kü man 
po şe tin de dir); M. Lâ zım Lâ vî, “ŞeyÅ A¼ med el-
Fe ¹â nî”, al-Nur Jo ur nal GRAD. YIU., I/1, Ya la 
2006, s. 25-40; Adnân M. Zeyn Sûmî, “Cühûdü 
£ule mâßi Fe ¹â nî fî neş ri’l-£ulû mi’l-£Ara biy ye”, a.e., 
II/2 (2007), s. 26; Shah rul Ni zam Is hak v.dğr., 
“The Im por tan ce of Trans la ti on Mat he ma tics 
Old Script”, Ma lay si an Jo ur nal of Mat he ma-
ti cal Sci en ces, III/1, Se lan gor 2009, s. 56, 62; 
Mu ham med Lîbâ, “Cühûdü’l-£ulemâß ve’l-müßes-
se sâ ti’t-ta£ lî miy ye fî neş ri’l-İslâm ve’s-selâm fî 
Fe ¹â nî”, Me cel le tü’l-İslâm fî Âsyâ, VII/2, Ku ala 
Lum pur 2010, s. 138-139; Ab dül ganî Ya‘k†b 

Fe tâ nî, “el-Bu£ dü’d-dînî ve’¦-¦ešåfî le de’ş-şâ£ir 
A¼ med b. Mu¼am med Zeyn el-Fe¹ânî: Dirâse 
va½fiy ye”, Me cel le tü’d-dirâsâti’l-lu³aviy ye ve’l-
ede biy ye bi’l-Câmi£ati’l-İslâmiy ye ti’l-£âle miy ye 
bi-Mâlîzyâ, özel sa yı: Ede biyyât, Ku ala Lum pur 
2011, s. 119-135; Fa uzi De ra man v.dğr., “Sheik h 
Ah mad al-Fa ta ni and His Bis ya ra tul ‘Ami lin wa 
Na za ra tul Gha fi lin: A Con tri bu ti on in Ha dith 
Stu di es”, Midd le East Jo ur nal of Sci en ti fic Re-
se arch, XI II/2, Ku ala Lum pur 2013, s. 191-195; 
Mus ta fa Öz, “Dâvûd el-Fetânî”, DİA, IX, 27.

ÿAli Bu lut

– —FETHÝ PAÞA
(1801-1858)

Osmanlý askeri
ve devlet adamý.˜ ™

Ah med Fet hi, Eyüp’te Ab dul lah Pa şa 

Ya lı sı’nda doğ du. En de run’dan ye tiş me 

Ro dos lu Rikâbdar Hâfız Ah med Ağa’nın 

oğ lu dur. 1809’da En de run’a alın dı, 1826’-

da Asâkir-i Mansûre-i Mu ham me diy ye’nin 

çe kir de ği ni oluş tu ran En de run Ağa ları Bö-

lü ğü’ ne gir di. 1827’ de bin ba şı lı ğa, 1828-

1829 Os man lı-Rus sa va şın da göster di-

ği ya rar lı lık lar se be biy le mi ra lay lı ğa ve 

Fethi

Paşa’nın

III. Mahmud

Türbesi

hazîresindeki

mezarının

baş taşı

kitâbesi 




