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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. 

BİBLİYOGRAFYA: 
Aşık Çelebi, Meşairü'ş·şuara, vr. 203'·212'; 

Latifi, Tezkire, s. 269; a.e., Kayseri Raşid Efen· 
di Ktp., nr. 1160, vr. 108'; Beyani, Tezkiretü'ş · 

şuara, Millet Ktp., Tarih, nr. 757, vr. 77•·b; Ahdi, 
Gülşen-i Şuara, Süleymaniye Ktp., Halet Efen· 
di ilavesi, nr. 107, vr. 41 b-43'; Ali, Künhü'l-ah· 
bar, iü Ktp., TY, nr. 5959, vr. 492'·493'; Kına
lızade, Tezkire, ll, 771-774; Kafzade Faizi, Züb
detü 'l·eş'ar, Millet Ktp., Manzum, nr. 1325, vr. 
86•·b; Esrar Dede, Tezkire, Süleymaniye Ktp., 
HaletEfendi ilavesi, nr. 109, vr. 96'; Atai, Zeyl-i 
Şekaik, istanbul 1268, ı, 142; Riyazı. Riyazü 'ş · 
şuara, Nuruosmaniye Ktp., nr. 3724, vr. 12o•·b; 
Sicill-i Osmani; IV, 28; Müstakimzade, Tuh{e, 
s. 98; KamQsü'l-a'lam, V, 3448; Osmanlı Mü
elli{leri, I, 392-393; Ali Nihad Tarlan, Şiir Mec
mualarında Divan Şiiri, İstanbul 1948, s. 55· 
11 O ( 1. fas.: Rahmi ve Fevrl); Kocatürk, Türk 
Edebiyatı Tarihi, Ankara 1970, s. 352-356, 412· 
413; Baltacı, Osmanlı Medreseleri, s. 394; Meh
met Kalpaklı, Fevrf; Hayatı-Şahsiyeti-Eserleri 
(yüksek lisans tezi, 1986). Mimar Sinan Üniver· 
sitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; a.mlf .. Divan 
Şiirinin Edisyonunda Bilgisayar Kullanımı Me
toduna Giriş ve Fevrf Divanı'nırı Elektronik 
Formu (doktora tezi, 1991). iü Sosyal Bilimler 
Enstitüsü; "Fevri:, Ahmed", TDEA, lll, 212; Ab
dülkadir Karaha n. "Fawri", E/2 (İng.) , ll, 869. 
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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). 

BİBLİYOGRAFYA: 
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Hacı Selim Ağa Ktp., nr. 40, vr. 104'; Pahreddin 
er-Razi, Me{atf/fu'l·gayb, IX, 126, 133, 228. 
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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-



tenzil, Şiia-i Şerif, Şa}ıff:ı-i BuiJarf, Meş
nevı~ ~aşfdetü'l - bürde okuttu. Bir yan
dan da eser telif etmeye başladı. Ken
di ifadesine göre üç de medrese kurdu. 
Edirne müftülüğünden kendisini çeke
meyenlerin dedikoduları yüzünden azie
dildiğini ( 1864) söyleyen Fevzi Efendi kı
sa bir süre istanbul'da kaldıktan son
ra Antalya niyabeti göreviyle tekrar me
muriyet hayatına başladı. Muhtemelen 
1868'de İstanbul'a döndü. Bir müddet 
sonra Filibe'ye naib olarak tayin edildi. 
Burada Nakşibendf- Halidi şeyhlerinden 
Ali Efendi'ye intisap etti. 1877'de An
kara naibi oldu: ardından H alep. Kudüs, 
Kayseri ve Bitlis'te görev yaptı. 130S'te 
( 1887 -88) Medine maliası payesiyle Me
dine, iki yıl sonra Balıkesir. ardından da 
Edirne niyabetine tayin edildi. Görevli 
bulunduğu yerlerdeki öğretim faaliyet
lerine de katılan Fevzi Efendi Rumeli 
kazaskerliğine kadar yükseldi. 28 Rebf
ülahir 1318'de (25 Ağustos 1900) istan
bul Karagümrük'teki evinde vefat etti. 
Mezarı Fatih Camii hazfresindedir. 

Fevzi Efendi çeşitli görevlerle Osman
lı coğrafyasının büyük bir kısmını dolaş
mış, ulema ve devlet adamlarıyla dost
luklar kurmuş, halkı ve talebeleri yakın
dan tanımış bir Osmanlı aydınıdır. Ken
disini şahsen tanıdığı anlaşılan Sursalı 
Mehmed Tahir ondan "sudürdan tata
kat-i lisaniyyesiyle müştehir bir zat" di
ye bahseder. Fevzi Efendi'nin üzerinde 
durulması gereken önemli bir özelliği 

onun müderrislik yanıdır. Bulunduğu gö
revlerde bir yandan eğitim için ihtiyaç 
duyulan eserleri telif etmiş, bir yandan 
da ders okutmuştur. Hatta okutaeağı 
birçok dersin kitabını bizzat kaleme alıp 
yayımlamış, bazan nerede ve ne zaman 
akutulacağı eserin üstünde ilan edilmiş
tir (bk. Kasidetü'l-Medeniyye). Telif etti
ği bu eserler cami ve medreselerde oku
tutmuş, bir kısmı istanbul dışında ol
mak üzere defalarca basılmıştır. 

Devrinin çok eser veren müelliflerin
den biri olan Fevzi Efendi'nin dini ilim
lere dair eserlerinin büyük bir kısmını 
Arapça olarak kaleme aldığı şerh ve ha
şiyeler oluşturur. Türkçe eserlerinde ise 
Batılılaşma tesiriyle Osmanlı toplum ha
yatında ortaya çıkan dini ve içtimar me
seleler üzerinde durmuştur. Fevzi Efen
di eserlerinde ele aldığı konuları enine 
boyuna incelemek yerine daha çok üze
rinde ittifak edilen görüşleri aktarmış
tır. İslami ilimierin sarf ve nahiv. bela
gat. tabakat ve mantık gibi çeşitli alan
larında eser vermiştir. Bu arada tasav-

vufl konularla da ilgilenerek rabıta ve 
keramete dair eserler kaleme almıştır. 

Fevzi Efendi Türk edebiyatında Hz. Pey
gamber'le ilgili en çok eser veren müel
liflerden biri olduğu gibi sadece na'tlar
dan müteşekkil divan tertip eden bir
kaç şairden biridir. Dini. tasawuff ve hi
kemf türlerden şarkı gibi ladinf türlere 
kadar hemen her nevi ve şekilde şiir 

söyleyebilmesi onun nazım kabiliyetini 
ortaya koymaktadır. Ancak Fevzi Efen
di şair olmaktan çok bir ilim adamıdır. 
Türkçe, Arapça ve Farsça birer mevlid 
yazmasından mevlide karşı özel bir il
gisinin olduğu anlaşılmaktadır. Mevlid 
akutmaya karşı çıkanlara cevap olmak 
üzere müstakil bir eser kaleme alma
sı, her yıl ücretini göndererek Medine. 
Kayseri ve Edirne'de mevlid okuttuğu
nu söylemesi bu ilgisinin derecesini gös
termektedir. 

Fevzi Efendi'nin. Ahmed ei-Gazzalf'ye 
ait et- Tecrid'in tercümesinin başında 
eserini " kelimat-ı Garbiyye'den beri ola
rak" ve "kaba Türkçe" diye nitelendirdi
ği konuşma diline yakın bir dille tercü
me ettiğini söylemesi onun dil şuuruna 
sahip olduğunu gösterir. Fevzi Efendi'
nin dille ilgisini, Kevaib-i Şi'r ü İnşa ad
lı eseriyle Tuhie-i Fevzi adıyla kaleme 
aldığı küçük manzum sözlük de ortaya 
koymaktadır. Mevhibetü '1- vehhab ad
lı dua mecmuası bilindiği kadarıyla Türk
çe dualara yer veren ilk geniş eserdir. 
Ruhu's-saldt r isalesinde, namazda oku
nan ayet, tehlfl, tesbih ve duaların an
lamları bilinmedikçe namazın hakikati
ne ermenin mümkün olamayacağını söy
leyerek bunların mealini vermesi de ay
rıca dikkat çekicidir. Mensur eserleri 
içinde, çeşitli şiirler yanında sık sık ken
di şiirlerine yer veren Fevzi Efendi da
ha çok dini- hikemf tarzı benimsemiştir. 
Zaman zaman lirizme ulaştığı görülen 
şairin bu yanı özellikle Hz. Peygamber'
le ilgili şiirlerinde görülür. 

Eserleri. Fevzi Efendi'nin yayımianmış 
yetmiş beş eseriyle yazma halinde iki 
kı;içük risalesi tesbit edilmiştir. Bizzat 
kendisi tarafından bastırılan Fihristü '1-
asar'da altmış beş eser yer alır. Fevzi 
Efendi'nin eserleri şöylece gruplandırı
labilir : A) Dini Eserler. a) Tefsirle İlgili Eser
leri. 1. Tefricü '1-kal ak tl tefsiri sureli '1-
Fela~ (İstanbul 1285). ·2. ~udsiyyü'l- 'ir
ian ii tefsiri sureti 'n- Necm mine '1-
~ur'an (İstanbul 1304) 3. Tesyirü 'l-fülk 
ii teisiri sureli'I-Mülk (İstanbul 1307) 
Bu kitabın sonunda da müellifın eserleri
nin bir listesi yer almaktadır. 4. ~udsiy-
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yü '1- ieraJ:ı if teisfri sureli ElemneşraJ:ı 

(İstanbul , ts .). 5. Mesfrü'l-l]alaş if telsi
ri sureü'l-İ{Jldş (İstanbul 1309). 6. el-Ha
vassü 'n- naiia if teisfri sureü'l- Vakıa 
(Türkçe, İstanbul ı 313) 7. Nücumü '1- ih
üda if rücumi'l-a 'da (İstanbul 1315 l?)) 
Bu Türkçe risalenin telifine, Mısır'da bir 
papaz tarafından Kur'an- ı Kerim aley
hinde el-Ecvibetü'l-~ur'aniyye 'ale'l
es, ileti '1- Mesi}ıfyye ad lı bir kitabın ya
yımlanması sebep olmuştur. s. ~udsü'l
meşnevf (baskı yeri ve yılı yok). 343 be
yitlik bu Arapça manzumenin her üç 
beyti bir süreye işaret etmekte ve say
fa kenarlarında süre adları gösterilmek
tedir. Eserin başında müellifin hayatıy

la ilgili kısa bilgiler vardır. 9. el- Ünsü '1-
ma'nevi ii şer}ıf ~udsi'l - meşnevf (İ s
tanbul ı 300). Bir önceki eserin Arapça 
şerhidir. Müellif, manzumenin her üç 
beytinin Kur'an'ın hangi süresine işaret 
ettiğini beyitlerin manasını vererek açık
ladıktan sonra her sürenin adlandırılışı , 

nüzGI sebebi, nazif olduğu yer ile ayet. 
kelime, harf sayıları hakkında bilgi ver
miş, süre ve ayetterin kısa bir tefsirinin 
ardından da faziletleri hakkında açıkla
malarda bulunmuştur. 

b) Kelamla İlgili Eserleri. 1. el -Cema
lü ·d- deyyani 'ale '1- Celdli' d -Devva
ni (İstanbul, ts .). Celaleddin ed-Dewanf'
nin, Adudüddin el-fcf'nin el- 'A~ii'idü'l
'Ac;tudiyye'sine yazdığı şerhin haşiye
sidir. Eserde, devrin diğer bazı ketarn ki
taplarında olduğu gibi imarnet konusu
nun yer almayışı dikkat çekicidir. ll. Ab
dülhamid taraftarı olarak görünen ve 
ona itaatin gereği hakkında bir r isale 
kaleme alan Fevzi Efendi'nin burada ko
nuyu padişahın lehinde yorumlaması ge
rekirken bunu yapmamış olmasının se
bebini açıklamak güçtür. Eserin 1306'
da ( 1889) istanbul'da hattat Ahmed Züh
df b. Feyzullah Çırpanf hattıyla yapılmış 

bir baskıs ı daha vard ır. 2. Kenzü '1- ie
rd'id ii şer}ıf 'r-risdleü 'l- 'Ac;iudiyye mi
ne'] - 'A~ii'id (İstanbul 1305). Aynı ese
rin muhtasar bir şerhidir. 

c) İbadetlerle İlgili Eserleri. 1. Ruhu 's
salat (İstanbul 1318). Bu risalede namaz
da okunan bazı süre ve duaların mana
sı verilmektedir. 2. Cdmiu's-salavdt (İs
tanbul ı308 I?J). Eserde farz. vacip ve 
nafile namazların mahiyeti, ne zaman 
ve nasıl kılınacağı anlatılmıştır. 3. Haki
katü'l-hürriyye (baskı yeri ve yılı yok). 
ibadetleri ihmal edenlerin uyarıldığı na
sihatname türünde bir risaledir. 4. İyd
nü'l-mesdlik ii beydni'l-mendsik (İs
tanbul 1307, 2. baskı). Haccın menasikine 
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dair olup sonunda müellifin na'tları ile 
Hz. Peygamber'e takdim edilmek üze
re kaleme alınmış manzum bir arzuhal 
bulunmaktadır. 5. Seyfü'l- cihad ii nas
ri 'l-ibad (istanbul 1294) 1293 (1877-78) 
Türk- Rus Harbi'nin ardından yazılan 

eserde cihadın faziletleri üzerinde du
rulmaktadır. 6. Mevhibetü'l - vehhab ii 
ta 'birati'l- elkiib ve münacati rabbi'l
erbab (istanbul 1314). Bilindiği kadarıy
la bir dua kitabı olarak kaleme alınan 
ilk Türkçe eserdir. Müellif. vaazlarının 
başında ve sonunda okuduğu dualarla 
çeşitli toplantılarda yaptığı duaların be
ğenilmesi üzerine bunları toplayarak 
yeni kaleme aldığı dualar ve tercümele
riyle birlikte yayımlamıştır. Çeşitli ica
zet merasimleriyle okul açılışlarında, 

mektebe başlarken (bed'-i besmele me
rasimlerinde), imtihan öncesinde. sanat
karların ustalık ve kalfalık merasimle
rinde okunacak dualara da yer veren 
kitap aynı zamanda bu yönüyle folklo
rik bir değer taşımaktadır. 7. Hediyye
tü's-suleha (İstanbul, ts.) Dua mahiye
tindeki ayet ve hadislerin tercümelerini 
ihtiva eden bir risaledir. 8. İbtihal (bas
k ı yeri yok, 1307) Günlük virdler şeklin
de sıralanmış Arapça dualardan ibaret
tir. Eserin Türkçe mukaddime~inde mü
ellif, mevcut evrad-ı şerifelerdeki dua
ların tamamen uhrevi maksatlara yöne
lik olduğunu, kendisinin müslümanların 
dünyevi ihtiyaçlarını da göz önüne ala
rak kitabını bu gayeye uygun bir şekil
de yazdığım belirtmektedir. 9. Vesile -i 
Saadet-Ta'birat-ı Hasene-i Esma-i 
İlahiyye ve'n -nebeviyye (baskı yeri ve 
yı l ı yok) 10.ljazinetü 'l-l].utabô' (istan
bu l 1294). Yetmiş bir Arapça hutbeyi ih
tiva eden kitabın sonunda bazı dua me
tinleri bulunmaktadır. 11 . İsbatü'l - mu
hassenat li- tilaveti mevlidi seyyidi's
sadat (İstanbul!?! 131 4) Mevlid okutma
nın faziletine dair olan bu yedi bölüm
lük eser yer yer manzumdur. 

d) Ahiakla İlgili Eserleri. 1. Hadaik-ı Ha
midiyye Nam Ahlak Risalesi. Sade bir 
Türkçe ile kaleme alınan bu yedi varak
lık risalenin bir nüshası istanbul Üniver
sitesi Kütüphanesi'ndedir (TY. nr. 4187). 
2. Tezkir-i Diyanet ve Tenkir-i Hıya
net (Halep 1295) . Eserde dine uygun ya
şamanın lüzumu ve ona karşı çıkmanın 
kötülüğü anlatılmaktadır. 3. İhtarü '1- ah
yar. Hisalenin ilk bölümünde tesettür 
meselesi, ikinci bölümünde açık saçık 

gezmenin fert ve cemiyet hayatında do
ğu ra cağı olumsuz sonuçlar üzerinde du
rulmuştur. Üçüncü bölümde kadınlara . 

508 

erkeklere ve idarecilere düşen görevler 
belirtilmektedir. 4. Üssü '1- intizam. Eser
de dini duyguları zayıf kişilerle arkadaş
lık yapmanın zararlarından söz edilmek
tedir. 5. Tesliyetü'l-mahsudin. Müellif 
bu eseri, kendisi gibi haset yüzünden 
çeşitli sıkıntılara uğrayanları teselli et
mek ve hasedin zararlarını anlatmak 
üzere kaleme aldığını söylemektedir. 
Eserin sonunda bir kısmı müellife ait 
bazı şiirler yer alır. 6. en-Nesayihu'l
Fevziyye fi'l-ed'iye ve'l -medayihi's
seniyye. ll. Abdülhamid'in adalet ve li
yakatinden sözedilen eserde onun aley
hinde bulunmanın doğru olmadığı anla
tılmaktadır. 7. Zübdetü'l- asar ve um
detü '1- eikar. ittihatçılar tarafından yü
rütülen, ll. Abdülhamid 'in halifeliğinin 

geçerli olmadığı yönündeki propagan
daya karşı yazıldığı anlaşılan bu risale
de Abdülhamid'e itaatin dinen gerekli 
olduğu. isyan ve muhalefetin ise cezayı 
gerektireceği savunulmaktadır (son beş 
eserin üzerinde baskı yeri ve y ı l ı yoktur). 

e) Tasavvufla İl gili Eserleri. 1. Aynü '1-
hakika ii rabıtati 't- tarika (baskı yeri ve 
yı lı yok). Bu eserde, rabıta konusu ayet 
ve hadislerle tefsir kitaplarına dayanıla
rak açıklanmaktadır. 2. Nihôyetü'l- ik
tidar li'l- evliyai'l- ki bar (baskı yeri ve 
y ı lı yok) Kerameti inkar edenlere cevap 
olarak kaleme alınmış bir risaledir. 3. 

Tahrirü'l-murad ii def'i't-ta'n ve'l-ie
sad ii hakkı Muhyiddin el-Arabi (Ba
lı kes i r 1306) 4. et-Teirid ii tercemeti 't
Tecrid (İstanbul 1285) Ahmed el- Gaz
zali'nin et-Tecrid ii tercemeti't- tevtıfd 
adlı eserinin tercümesidir. 5. Temessü
kü'l-ezyal min sadati'r-rical (istanbul , ' 
ts ). Bu risalede tarikat kurucusu ünlü 
mutasawıfların keramet ve menakıbın

dan kısaca bahsedilmektedir. 

B) Edebi Eserleri. a) Arapça. 1. J>.aside-i' 
Kudsiyye (el·~aşidetü'l ·kudsiyye, İstan
bul 1307). Elli beyitten meydana gelen 
eserde, ŞaJ:ıiJ:ı-i Bu{lari'den seçilen kırk 
hadisin her biri Arapça bir beyitle açık
lanmıştır. Bu özelliğiyle eser bir kırk ha
dis risalesi olarak kabul edilebilir. 2. el
cAtıyyetü'l-kuddusiyye cale 'l- J>.aside
ti'l-Jy.udsiyye. Müellifin basıldığını bil
dirdiği bu eserin 1297 ( 1880) yılında is
tinsah edilen bir nüshası istanbul Üniver
sitesi Kütüphanesi'ndedir (AY, nr. 4893). 
3. J>.aşide-i Medeniyye (el·Kasidetü'f. 
Medeniyye, İ stanbul 1307). Hz. Peygam
ber'i öven elli beş beyitlik bir kaside olup 
Hattat Harndi Efendi'nin nesih hattıyla 
bastırılmıştır. 4. el- Haşidetü 'n -nebe
viyye ii şerhi'l-Kasideti'l-Medeniyye 

( İstanbul 1307) . 5. Kaside-i cUlya (e/-~a· 
şidetü '1· c u/ya, baskı yeri ve yı l ı yok) 167 
beyitten ibaret olan manzume Susiri'
nin J>.aşidetü'l - bürde'sinin vezin ve ka
fiyesiyle kaleme alınmış, Hüseyin Hilmi 
Malatyevi'nin harekeli nesih hattıyla eect
velli olarak basılmıştır. 6. Garisetü't-tU
b{i şerf:ıu'l -Kaşideti'l- culya (İst~nbu l 
1292). 7. Miftahu'n-necat (istanbul 1284). 
Eserde Büsiri'nin J>.asidetü '1- bürde 'si
nin Türkçe, Arapça, Farsça tahmisi ya
pılmış ve Arapça aslının tercümesi veril
miştir. Kitap, Mustafa Nazif'in harekeli 
nesih hattıyla yazılıp taş baskısıyla ba
sılmıştır. 8. Fetf:ıu'l- verde şerf:ıu'l-Bür
de. Fevzi Efendi'nin basıldığını bildirdi
ği eserin bir nüshası Millet Kütüphane
si'ndedir (Ali Emi ri, Şer' i yye, nr. 1331) 9. 

Tuhie-i Fevzi Nam Lugat-ı Arabiyye-i 
Manzume (İstanbul 1306). Tuhfe-i Veh
bi tarzında bir sözlüktür. 10. Kudsiy
yü 'l-keJQm ii mevlidi'n-nebi caley
hi's-selam. Manzum bir mevliddir. 11. 
Kudsiyyü '1 - minhac ii icmali bahşi'l-
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mı rac. 

b) Farsça. Bülbülistan (İ stanbul 1310) . 
ll. Abdülhamid'e takdim edilen eser "ni
hal" adıyla sekiz bölüme ayrılmıştır. Cen
netin sekiz makamının tanıtıldığı her bö
lümde söz konusu makama nasıl ulaşı
lacağı çeşitli hikaye ve manzumelerle an
latılmaktadır. 

c) Türkçe. 1. Divan. Müellifin basıldı
ğını bildirdiği bu eser elde edilememiş
tir. 2. Müntehabdt-ı Divan-ı Fevzi (bas
kı yeri ve yılı yok). Şairin divanından seç-

:, Edirne Müftüsü Fevzi Efendi 'nin ~aside·i 'utytı adlı ese· 
rinin ilk sayfası 



tiği münacat ve na'tlardan ibarettir. 3. 
et- Tevessülô.tü'l-Fevziyye ii'n-nuı1ti'n

nebeviyye (baskı yeri yok, 1303). Eser, 
harf sırasına göre tertip edilen Arapça, 
Farsça ve Türkçe na'tlardan meydana 
gelmektedir. 4. Hediyye-i Fevzi (baskı 
ye ri ve yılı yok) İlahi ve na'tlar mecmua
s ıdır. s. Mecmuatü't- terciCit. 6. Terci-i 
Bend (baskı yeri ve yı lı yok). 7. Kudsiyye
tü '1- ahbô.r ii mevlidi Ahmedi'l- muh
tô.r (baskı yeri ve yı lı yok) "Failatün faila
tün failün" vezniyle yazılmış 174 beyitten 
ibarettir. 8. İcmô.lü '1- kelô.m ii mevli
di'n-nebi aleyhi's-selô.m (İstanbul 13 10) 
Seksen yedi beyittir. 9. Kudsiyyü's -si
rô.c ii nazmi'l-mi'rô.c (baskı yeri ve yılı 

yok). "Failatün failatün failün" vezninde 
kaleme alınmış 183 beyitlik bir mi'raciy
yedir (geniş bilgi için bk. Akar, s. 191-196) 
Hattat Harndi Efendi'nin harekeli nesih 
hattıyla basılan eserin başında müellif 
hakkında kısa bir bilgi yer almaktadır. 

10. Envô.rü'l-kevô.kib ii leyleti'r-Re
giiib (İstanbul 1316) "Failatün failatün 
failün" vezninde 112 beyitten meydana 
gelen eserin ilk dört bölümünde "rega
ib"in manası, alametleri, niteliği ve za
manı hakkında bilgi verilmiş, beşinci bö
lüm ise münacata ayrılmıştır. 11. Kevô.
ib-i Şi'r ü İnşô. (İstanbul 1287) Eserin 
diğer inşa kitaplarından farklı tarafı, 

Arapça ve Türkçe manzum örneklerin 
yanında her bahsin sonunda konuyla il
gili birer gazel ve şarkıya yer verilmiş 
olmasıdır. 

Fevzi Efendi'nin Mihekkü'z-zeheb ii 
tecribeti müddei'l-ilm ve'l-edeb (bas
kı yeri ve yı lı yok) adlı eseri Türkçe -Arap
ça olarak kaleme alınan bir imtihan risa
lesidir. el-Feyzü '1- cari ii ta 'riii'l- Bey
zô.vi ve'l-Buhô.ri (baskı yeri ve yılı yok) 
adıyla kaleme aldığı Türkçe eserde ise 
Kadi Beyzavl ve Buharl'nin hayatı anla
tılmaktadır. Fihristü '1- ô.sô.r'ı (baskı ye
ri ve y ılı yok) müellif kendi eserlerini ta
nıtmak için yazdığım bildirmektedir. Bu
rada, dört bölümde topladığı altmış beş 
kitabının adlarını kısa tanıtmalarla bir
likte vermekte, uzun bir terciibendden 
sonra kısaca ailesinden ve hocalarından 
bahsetmektedir. 

Müellif ayrıca, özellikle medreselerde 
Arapça öğretiminde kullanılan bazı ki
tapların tercüme ve şerhini yapmıştır. 

Fet}Ju'l- gınô. ii şerhi'l -Binô. (İstanbul 

1307), Miitô.}Ju '1- merô.m ii ta' rifi a}J
vô.li'l-kelime ve'l-kelô.m (İstanbul 1306). 
Seyiü'l- gullô.b 'alô. Mugni't- tullô.b (İs
tanbul 1284), Ijulô.satü'l-mizô.n (İ stan

bul 1307). Lem'u'l -ievô.id ii ta'riiô.ti'l-

ulı1m ve'l-kavô.id (baskı yeri ve yılı yok) 
bu tür eserlerindendir. 

Fevzi Efendi'nin basıldıklarını bildirdi
ği diğer eserleri de şunlardır: Dürerü '1-
bihô.r, el- Yevô.kit ve'l - cevô.hir Tercü
mesi, Revô.yihu '1 - ievô.yih ii senô.yi
hi'l-medô.yih (manzum), Şerhu'l-Kasi
deti'l-kô.iiye li- Hazreti Ali kerremal
lahu vecheh, Tebyin-i Hakikat (İstan
bul 1330), Tanzirü'l-Mesnevi, Tenvirü'l 
ma 'nevi Ta~zirü'l-M~snevi (Farsça), 
Teşviku's-sıbydn, Te?hib ii şer}Ji evô.'i
li't-Teh?ib, Sünuhô.t-ı Kudsiyye. 

Fevzi Efendi'nin ilahi ve şarkıları, ara
larında Zekai Dede gibi ünlü sanatçıla
rın yer aldığı çeşitli bestekarlar tarafın
dan bestelenmiştir. 
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FEVZi EFENDi, Katib 

(1871- 1924) 

Son devrin 
mutasawıf şairlerinden. 

_j 

Erzincan'ın Eğin (Kemilliye) ilçesinde 
doğdu. Asıl adı Mustafa Fevzi, babası
nın adı NOman'dır. Çocuk denecek yaş
ta istanbul'a gitti. Huzur dersleri hoca
larından Kasapzade Vaiz Efendi'nin ders
lerine devam etti. Tahsilini tamamladık
tan sonra hocasının kızıyla evlendi. Bah
riye teşkilatında brik, korvet ve kalyon 
katipliği yaptı. kolağası rütbesine kadar 

FEVZi EFENDi, Katib 

yükseldi. Nakşib~ndl - Halidi şeyhi Ah
med Ziyaeddin Gümüşhanevl'ye intisap 
ederek on beş yıl kadar hizmetinde bu
lundu. Gümüşhanevfnin ölümünden son
ra yerine geçen Kastamonulu Hasan Hil
mi Efendi'den hilafet aldı. Uzun yıllar 

bahriye teşkilatında katiplik görevinde 
bulunduğu için tarikat mensupları ara
sında "Katib" lakabıyla anılan Fevzi Efen
di vefatında Edirnekapı - Eyüp yolu üze
rindeki Mustafa Paşa Tekkesi yanına 
defnedildi. Kabri daha sonra tarunu Nu
man Erdem tarafından Edirnekapı Şe
hitliği'ne nakledildL Hüseyin Vassaf Fev
zi Efendi'nin dürüst, alim, arif ve şair 

mizaçtı bir kişiliğe sahip olduğunu söy
ler (Sefine, ll, 189). 

Tasawufl konularda derin bilgisi ya
nında geniş bir kültüre sahip olan Fev
zi Efendi'nin eserlerinin hepsi manzum
dur. Seyitler arasına yerleştirilmiş ayet 
ve hadislerle zengin tasawufl terimler 
eserlerini yer yer ağırlaştırmakla birlikte 
dili oldukça sade ve akıcıdır. Fevzi Efen
di, Gümüşhaneli dergahının son postni
şini Tekirdağlı Mustafa Fevzi Efendi ile 
(ö 1926) karıştınlmaması için eserlerin
de Mustafa Fevzi b. Nu'man adını kul
lanmıştır. 

Eserleri. 1. Hediyyetü '1- hô.Iidin ii me
nô.kıbi kutbi'l - tiritin Mevlô.nô. Ahmed 
Ziyô.üddin b. Mustafa el-Gümüşhane
vi (İstanbul ı 3 ı 3). Gümüşhanevl'nin ve
fatından iki yıl sonra yayımlanan ve Me
nô.kıb-ı Ziyô.iyye adıyla da anılan kita
bın bir inci bölümünde Gümüşhanevl'nin 
hayatı ve menkıbeleri anlatılmış, ikinci 
bölümde tarikat adabı üzerinde durul
muştur. Üç cilt olarak tasarlanan (Miza
nü'l-irfan, s. 4) eserin diğer ciltleri ayrı 
adlarla neşredilmiştir. z. Risô.le-i Mir'ô.
tü'ş- şühud ii mes'eleti vahdeti'l- vü
cı1d (İstanbul ı 320) Yaklaşık 1000 beyit
lik dinl-tasawufl bir mesnevidir. Müel
lif eserin, Menô.kıb-ı Ziyô.iyye'de ele 
alınan bazı konuların özet halinde yeni
den kaleme alınmış şekli olduğunu söy
ler. Ancak kitap tevhid, tevhidin merte
beleri ve vahdet-i vücQd konusunda Nak
şl- Halidi bakış açısını yansıtan bir ana 
bölümle 420 beyitlik mi'raciyye kısmın
dan ibarettir. Ruhani seyrü sülOkün an
latıldığı bir bölümün ardından hatime 
ile sona eren eserde yer yer Arapça ve 
Farsça beyitlere rastlanmaktadır. 3. Me
nô.kıbü Haseniyye ii ahvô.li's- seniyye 
(İstanbul ı 323, dış kapakta 1327) Kasta
monulu Hasan Hilmi Efendi'nin hayatı 
ve menkıbeleri hakkındadır. 800 beyti 
aşan eserin Hasan Efendi'nin keramet-
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