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FETÂNÎ, Ahmed

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).
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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
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FIKHÜ’l-LUGA

ku ral la rın kas te dil di ği ni be lirt miş tir. Bu 

ko nu la rın yer al dı ğı eser de fık hü’l-lu ga 

di lin fürûuna, “sü nen” adı nı ver di ği ikin-

ci kı sım ise Arap di li nin usulü ne te ka bül 

et mek te ve asıl fık hü’l-lu ga in ce le me le ri 

bu kı sım da ele alın mak ta dır. Fık hü’l-lu ga 

ile il gi li ola rak di lin ge nel me se le le ri, di lin 

do ğu şu na ve de va mı na da ir te ori ler, Arap 

di li nin üs tün lü ğü ve leh çe le ri; Arap di li-

nin ses, sarf, na hiv, i‘rab, de lâ let, mâna, 

üslûp me se le le ri; meânî, be yan, bedî‘ ola-

rak belâgat ko nu la rı; ki na ye, ta‘ riz, i‘tirâz, 

îmâ, iş ti kak, mü terâdif, me caz, müş te rek, 

kı yas, naht gi bi hu suslar eser de ka rı şık bir 

şe kil de in ce len miş tir. Ese rin ana ama cı 

Kur’an nas sı na hiz met et mek tir. Baş lığın-

da fık hü’l-lu ga ta bi ri ge çen ikin ci eser Ebû 

Mansûr es-Seâlibî’ye (ö. 429/ 1038) ait tir. 

Seâlibî, Ebü’l-Fazl el-Mî kâ lî’ ye it haf et ti-

ği ve bir çok ko nuyu İbn Fâ ris’ ten ay nen 

ak tar dı ğı ese ri ni Fıšhü’l-lu ³a ve sır rü’l-

£Ara biy ye di ye ad landır mış tır. Ki tap, ana 

bö lü mü oluştu ran fık hü’l-lu ga ile ona ek 

ola rak ya zı lan “sırrü’l-Ara biy ye” bö lü mün-

den mey da na gel mek te dir. Fık hü’l-lu ga 

kıs mın da, te ma tik söz lük ni te li ğin de otuz 

bö lüm ve zen gin alt bö lüm ler ha lin de Arap 

di lin de ke li me le rin an lam nü ans la rı üze-

rin de du rul muş tur. Bu ra da fık hü’l-lu ga 

tam la ma sın da yer alan “lu ga” (lu gat) ke li-

me si dil de ğil ke li me an la mın da kul la nıl-

mış, Arap ça, Fars ça ve Rum ca ke li me le re 

kar şı laş tır ma lı ola rak bel li mik tar da yer 

ve ril miş tir. İbn Fâris’in sü ne nü’l-Arab bö-

lü mü ne te ka bül eden sır rü’l-Ara biy ye kıs-

mın da Arap di li nin ge nel özel lik le ri, ses ler, 

sarf, na hiv, meânî, be yan ve bedî‘ ola rak 

belâgat me se le le ri; teş bih, me caz, is ti are, 

ci nas ve tıbâk gi bi ko nu lar in ce len miş olup 

bu ese rin te mel ama cı da Kur’an nas sı na 

hiz met ola rak açık lan mış tır.

Söz ko nu su iki ese rin içe rik ve ama-

cın dan ha re ket le fık hü’l-lu ga (fık hü’l-lu-

ga ti’l-Ara biy ye) ta bi ri “in ce le me (is tikrâ) ve 

be tim le me ye da ya lı bir araş tır ma yön te-

mi ola rak fa sih Arap ça’nın ayı rı cı özel lik-

le ri, do ğu şu, ge li şim sü re ci, fa sih dil den 

fark la rı ba kı mın dan leh çe ler, fa sih di lin 

tekâmül ta ri hi, kı yas, ta‘lîl, semâ‘, di lin 

gö re vi ve fonk si yo nu, Arap ça’nın ilk va-

ta nı, ai le si, di ğer dil ler le il gi si gi bi ge nel 

me se le ler, dil ses le ri nin mah reç ve sı fat-

la rı, iş lev le ri, ke li me le rin delâlet le rin den 

bah se den bi lim da lı” ola rak ta nım lan mış-

tır. Bu alan da eser ya zan bir çok mü el lif, 

ko nu ve me se le ler bir bi ri içi ne gir di ğin den 

fık hü’l-lu ga ile il mü’l-lu ga nın (dil bi li mi) 
alan la rı nın ve sı nır la rı nın ke sin çiz gi ler le 

be lir len me si nin güç lü ğü nü ifa de et miş-

tir. Ba zı ya zar lar da bun la rın eş an lam lı 
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ÿDa vut Hut

– —FIKHÜ’l-LUGA
(  ا )

Medeniyet araþtýrmalarýna
vesile olmak üzere

dil incelemelerini kapsayan
ve filoloji ile eþdeðer görülen terim;

dilin genel kanunlarýna iliþkin
konularý kapsayan dil bilimi dalý.˜ ™

Söz lük te “di lin de rin bil gi si” an la mı na 

ge lir. İslâm te lif ge le ne ğin de bu te ri mi ilk 

de fa İbn Fâris kul lan mış tır. İbn Fâris 382 

(992) yı lın da ta mam la dı ğı ese ri ne, öğ ren-

ci si Bü veyhî Ve zi ri Sâhib b. Abbâd’a it haf 

et ti ğin den e½-Øâ¼ibî fî fıšhi’l-lu³a(ti’l-
£Ara biy ye ve mesâßilihâ) ve sü ne ni’l-

£Arab fî kelâmihâ (Arap di li ko nu la rı nın 
de rin bil gi siy le Arap lar’ın ifa de ge le nek le ri 
ala nın da Sâ hib b. Ab bâd’a it haf edi len ki-
tap) adı nı ver miş tir. Ay nı za man da bir fı kıh 

âli mi olan İbn Fâris fı kıh usu lün den esin le-

ne rek dil in ce le me le ri için fık hü’l-lu ga ta bi-

ri ni kul lan mış tır. Ese rin gi ri şin de de baş lı-

ğın içe ri ği ni açık lar ken Arap di li nin fürûu 

ve usu lü bu lun du ğu nu, fürû ile ke li me ler 

ve an lam la ra da ir in ce le me le rin, usu lü ile 

de di lin vaz‘ı (do ğu şu), özel lik le ri gi bi ge nel 

de Se ni ye Ha nım sul tan ile Fe ri de Ha nım-

sul tan ad lı iki kı zı ol muş tur.

Fet hi Pa şa ay nı za man da Türk müzeci li-

ği nin ön cü sü dür. 1846’da ba zı es ki silâh la-

rı Aya İri ni Ki li se si’nde top la ya rak Os man-

lı lar’da ilk mü ze yi kur muş tur. Kilise nin 

av lu yu sa ran re vak la rı nın ara la rı ca me-

kânlar la ka pa tı la rak oluş tu ru lan gale ri ler-

den bi ri es ki silâhlar (Mec ma-ı Es li ha-i Atîka); 

di ğe ri ise ar ke olo jik eser ler (Mec ma-ı Âsâr-ı 

Atîka) ko lek si yo nu na tah sis edil miş tir. Mü-

ze de çe şit li böl ge ler den gön de ri len An tik 

çağ eser le ri de ser gi len mek tey di. Ay rı ca 

bu mü ze de ye ni çe ri kı ya fet li man ken ler 

de mev cut tu. Av ru paî zevk le ri olan Feth i 

Pa şa, Dol ma bah çe Sa ra yı’nın in şa sı ve do-

na tıl ma sın da önem li rol oy na mış tır. Top-

ha ne nâzı rı iken Ab dül me cid’in em riy le 

Bey koz Pa şa bah çe’de bir cam ve bil lûr 

fab ri ka sı kur du ra rak Türk cam sa na yiinin 

ge liş me si ne, Bey koz cam la rı ve çeş mi bül-

bül ler le cam sa na tı na bü yük kat kı da bu-

lun muş tur. Bu ra da üre ti len cam lar 1855’-

te ki Pa ris Ser gi si’nde ma dal ya ka za na cak 

de re ce de be ğe nil miş tir. Fet hi Pa şa ay nı 

za man da pa pa ile gö rü şen ilk Os man lı 

dev let ada mı dır.

Fet hi Pa şa öl dü ğün de ge ri ye bü yük bir 

mal var lı ğı ile dev let ha zi ne si ne ve şa hıs la-

ra 1 mil yon ku ruş tan faz la borç bı rak mış, 

bor cun bü yük bir ye kün tut ma sın da Av-

ru pa tar zı zevk le ri ve lük se düş kün lü ğü 

et ki li ol muş tur. Pa şa nın İs tan bul’da ta-

bak ve tuğ la fab ri ka la rı, ar sa la rı, çift lik le ri, 

ma den ve şir ket his se le ri, Ada na, Ye ni-

şe hir (Bur sa) ve Çeş me’de han, ma ğa za, 

dükkân ve çift lik le ri var dı. Ay rı ca Ka ra ca-

ah met Me zar lı ğı’nda ki ca mi ile Ro dos’ta 

kü tüp ha ne, mek tep ve sa at ku le si gi bi 

eser le ri, Ro dos ve İz mir da hil çe şit li yer-

ler de çok sa yı da va kıf la rı mev cut tu. Os-

man lı si vil mi ma ri si nin gü nü mü ze ula şan 

nâdir eser le rin den bi ri olan Fet hi Ah med 

Pa şa Ya lı sı (Pem be Ya lı, Mo can Ya lı sı), Üs kü-

dar ile Kuz gun cuk ara sın da ve Pa şa li ma nı 

mev ki inin bi raz ile ri sin de dir. Ar ka sın da ki, 

Kuz gun cuk sırt la rı na ka dar uza nan ta rihî 

Fet hi Pa şa Ko ru su’nun ay rıl maz bir par ça-

sı olan ya lı dış gö rü nü şü ve pla nı iti ba riy le 

es ki ya lı mi ma ri si nin nâdir ör nek le rin den-

dir (bk. FET Hİ AH MED PA ŞA YA LI SI). Fet hi 

Pa şa, 1856’dan iti ba ren kü çük va pur lar la 

Ha liç’ te yol cu ve eş ya ta şı ma im ti ya zı na 

sa hip ti. Bu im ti yaz ölü mün den son ra oğ-

lu Mah mud Celâled din Pa şa’ya in ti kal et-

miş tir.
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