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ha vardır (Süleymaniye Ktp., Esad Efen
di, nr. 3754, vr. 53-57) 3. Kühl-i Dide-i 
A'yan (İÜ Ktp ., 1Y, nr. 2873, divanının baş 
tarafında; TSMK. Revan Köşkü, nr. 1990, 
vr. 40b- 50• ). Manzum kırk hadis tercü
mesi olup değişik konulara ait hadisler 
dörder mısralık kıtalar halinde Türkçe'
ye çevrilmiştir. 4. Ahlak-ı Süleymani 
(İÜ Ktp., 1Y, nr. 2549; Edirne Selimiye Ktp., 
nr. 2145; Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 
2823, Esad Efendi, nr. 2512). Kanüni Sul
tan Süleyman'ın meziyet ve faziletlerine 
dair olan eser Münşeat-ı Süleymani 
olarak da bilinir. Seeili bir üslüpla yazıl
mıştır. Eserde Kanünfnin şiirleri açıkla
narak onun dünya görüşü anlatılmıştır. 

Fevri'nin Tefsiru sureti'i-Mülk adlı 

bir risalesiyle (Köprülü Ktp. , nr. 1602, vr. 
92•-94a) Risale-i Kalemiyye ve Risdle-i 
Seyfiyye (Süleymaniye Ktp., Esad Efen
di, nr. 3415, vr. 31 b-36". 58b-65a) gibi ba
zı Arapça eserleri de vardır (diğer risale
leri için bk. Süleymaniye Ktp., Pertev Pa
şa, nr. 584, vr. 30a-54a; Reşid Efendi, nr. 
1046, vr. 127-131; İÜ Ktp. , AY, nr. 1547). 

Kaynaklarda Fevri'nin Dürerü '1- J:ıük
kdm ile Gurerü'l-aJ:ıkdm'a ve Beyza
Yi'nin Envarü 't- tenzil adlı tefsirine ha
şiyeleri. ayrıca Miftahu'l-meani adıyla 
kaleme aldığı bir Farsça-Türkçe lugatı 
olduğu da zikredilmektedir. Vasfi Mahir 
Kocatürk, onun Sokullu Mehmed Paşa'
yı anlatan Ahlak-ı Mehmed Paşa adlı 
mensur bir eserinden bahseder. 
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Dünya ve ahiret hayatında 
tehlikelerden kurtulup mutluluğa 

L 
kavuşma anlamında bir terim. 

_j 

"Kurtulmak" ve "helak olmak" mana
sında karşıt anlamlı kelimelerden olan 
fevz masdarı daha çok "korku, tehlike, 
şer ve azap gibi şeylerden kurtulup hay
ra, saadet ve esenliğe ulaşma· anlamın
da isim olarak kullanılır. insanın dünya
daki davranışiarına göre bir açıdan helak 
olması. bir başka açıdan da dünya yükle
rinden kurtulup ebedi nimetiere kavuş
ması sonucunu doğurduğu için ölüm ha
disesi, ayrıca hem kurtulma ümidi hem 
de kaybolma korkusunu vermesi sebe
biyle çöl ve sahra için de aynı kavramın 
kullanıldığı kaydedilir (Ragıb el-isfaha
ni, el·Müfredat, "fvz" md.; Lisanü '1- cA rab, 
"fvz" md.; Kamus Tercümesi, II , 836). 

Kur'an-ı Kerim'de isim, fiil ve masdar 
olmak üzere yirmi dokuz defa tekrarla
nan fevz kavramı on dokuz yerde fevz, 
üç yerde aynı anlamdaki mefaz. mefaze 
şeklinde geçmektedir. Ayrıca fevz keli
mesi "büyük" manasındaki azım. keblr 
ve "apaçık" anlamındaki mübln sıfat

larıyla nitelendirilmiştir. Bu kökten tü
remiş olan faizün (muradlarına erenlerı 
Kur'an'da sadece mürninleri nitelernek 
amacıyla kullanılmıştır (bk. M. F. Abdül
baki, el·Muccem, "fvz" md.). Bir ayette 
görülen "ganimet elde etme" (bk. en
Nisa 4/73) anlamı dışında fevzin Kur'
an'daki bütün kullanımlarının "ebedi ve 
uhrevi kurtuluş" manasma geldiğini söy
lemek mümkündür. 

Fevz Kur'an'da genellikle Allah'a ve 
Resulü'ne itaat şartına bağlanmış, asıl 

kurtuluş ve başarının da cennete gir
mek ve Hak rızasına ulaşmaktan iba
ret olduğu belirtilmiştir (bk. a.y.). Kur
tuluşa erenlerin özellikleri ise samimi 
bir imanla birlikte din uğrunda hicrete 
katlanmak. malıyla ve canıyla cihad et
mek, dinine bağlılığı sebebiyle küçüm
senmesine sabır göstermek, Allah'a ve 
Resulü'ne itaat ederek ilahi azarnet kar
şısında ürperip saygılı olmak şeklinde 
belirtilmiştir (bk. et-Tevbe 9/20; el-Mü'
minün 23/ ll ı; en-Nür 24/ 52). 

Fevz kavramı çeşitli hadislerde de yer 
almış olup bu rivayetlerde şehitlik, ce
hennem azabından kurtulma, cömertlik 
ve adalet fevz olarak kabul edilmiştir 

(bk. Wensinck, el·Muccem, "fevz" md.). 

İmanı "kalp ile tasdik, dil ile ikrar· 
şeklinde tanımlayan ve arneli onun bir 
CÜZÜ olarak görmeyen Ehl-i sünnet alim
lerine göre dinen iman edilmesi gereken 
hususların tamamına inanıp bunun ölüm 
anına kadar sürdürülmesi fevz için yeter
lidir (ayrıca bk. AMEL; FEI..AH; KEBIRE). 
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(1826-1900) 

Son devir 
Osmanlı alimlerinden. 

L _j 

Denizli'nin Tavas (eski adı Yarangüme) 
ilçesinde doğdu. Asıl adı Mehmed Ali, 
mahlası Fevzi'dir. Edirne'de yirmi yıl ka
dar bulunup müftülük yaptığından da
ha çok Edirne Müftüsü Fevzi Efendi diye 
tanınmıştır. Babası Ahmed Şakir Efen
di hakkında herhangi bir bilgi olmadığı 
gibi kendisinin de kullandığı Kureyşiza
de lakabının nereden geldiği tesbit edi
lememiştir. Hayatıyla ilgili ayrıntıların 

önemli bir kısmı kendi eserlerinde ver
diği bilgilere dayanmaktadır. Fevzi Efen
di ilk tahsiline memleketinde Hadimli 
Hacı Said Efendi 'nin yanında başladı; 

oradan Manisa'ya giderek müftü Evli
yazade Ali Rıza Efendi' den ders aldı. 

Ayrıca Erzincanlı Mehmed Efendi'den 
de ders okudu. Manisa'da tahsil görür
ken hacca gitmek için 1840'ta yola çık
tı. Yolculuk sırasında bir müddet kaldığı 
İzmir'de Balıkpazarı, İskenderiye'de Ha
seneyn camilerinde ders okuttu. Mek
ke'de bulunduğu 1841-1843 yılları ara
sında bir yandan çeşitli dersler alırken 
bir yandan da tefsir ve menasikü'l-hac 
okuttu. Nakşibendi şeyhi Abdullah Efen
di'ye intisap etti. Hac dönüşü Manisa'
da tahsilini tamamlayıp icazet aldıktan 
sonra istanbul'a gitti. 1847'de dersiam 
olarak Edirne'ye tayin edildi. Bir müd
det sonra müftülük görevine getirildi. 
Eskicami'de yirmi yıl boyunca Envarü't-


