
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. 

BİBLİYOGRAFY A : 

Mehmed Fevzi Efendi, Fihristü'l-iisar !baskı 
yeri ve yılı yok!. s. 8; a.mıf. , Kudsiyyetü'l-al]
bar (baskı yeri ve yılı yok!. s. 1; a.mıf. , Hakika
tü'l-hürriyye !baskı yeri ve yılı yok!. s. 18; a . mıf., 
Temessükü 'l-ezyal min sadati'r -rical, İstan· 
bul, ts., s. 29 -30; a.mlf., Kudsü'l- meşnevf !bas
kı yeri ve yılı yok!. s. 1; a.mlf .. Mevhibetü'l
vehhab {f ta 'bfrati'l-elkab ue münacati rab
bi' l-erbab, İstanbul 1314, s . 1-4; a .mlf., Te{rf· 
cü'l-kalak {f te{sfri süreti'l-Felaf!:, İstanbul 1285, 
s. 3·4; a.mlf., Aynü'l-hakika {f rab1tati 't-tarf· 
ka !baskı yeri ve yılı yokL s. 2; a.mlf.. iyanü 'l 
mesalik {f beyani ' l-meniisik, İstanbul 1307, s. 
2; a .mlf.. Tahrfrü'l -murad {f de{'i't-ta 'n ue'l
fesad {f hakkı Muhyiddfn el-Arabf, Balıkesir 
ı306, s. 2-3; a.mlf.. Camiu's-salavat, İstanbul 
1308, s. ı; a.mlf.. f:\udsiyyü'l- 'irfan {f te{sfri 
süreti'n-Necm mine ' l-Kur'an, İstanbul ı304, 
s. 1; a.mlf., el -Kasfdetü'l-Medeniyye, İstanbu l 
ı307, s. ı; a.mlf .. Kevaib-i Şi'r ü inşa, İstanbul 
ı287 , s. 4-5; Ahmed Badi Efendi, Riyaz-ı Bel
de-i Edirne, Beyazıt Devlet Ktp ., nr. 10392, s. 
215; Hediyyetü 'l -'arifin, ll, 396; Osmanlı Mü
el/if/eri, 1, 249-250; İbnülemin , Son Asır Türk 
Şairleri, 1, 413· 415; Hulüsi Kılıç, Türkçe 'de Arap 
Lexicographie'si Çalişmaları (doktora tezi, Kon
ya 1972), i SAM K tp., nr. 4357, s. 98-100; Me
tin Akar. Türk Edebiyatında Manzum Mi'rac· 
name/er, Ankara 1987, s. 82, 191-196; "Fevzi 
Efendi", TDEA, lll, 213. r:.-ı, 
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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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lerine ayrılan kısmının son bölümü (s. 
38-45) mensurdur. Kitabın sonunda şey
hin halifelerinin anlatıldığı ve zikr-i ha
finin izah edildiği mensur bir kısım daha 
bulunmaktadır. 4. Kitô.bü İsbô.ü'l-me
sô.lik if rô.bıtaü's-sô.lik (İstanbul 1324). 
Müellifin ifadesiyle, "Menô.kıb-ı Ziyô.iy
ye'nin birinci kısmının ikinci cüzü" olan 
eserde Nakşlliğin Halidiyye kolunda zik
rin nasıl yapılacağı anlatılmış, rabıta me
selesi hakkında imam Gazzali, Mevlana 
Celaleddin-i Rümi. Ubeydullah Ahrar, Ta
ceddin Osmani, Molla Cami, İbn Kemal. 
İsmail Hakkı Bursevi gibi büyük alim ve 
süfilerin görüşlerine yer verildikten son
ra Nakşibendiyye'nin sekiz esası kısaca 
açıklanmıştır. Eserde yer yer bazı ayet 
ve hadislerin tasawufi izahiarına da rast
lanmaktadır. 5. Mizô.nü1-irfô.n (İstanbul 
1325). Üzerinde "Kitab-ı Ziyaiyye'nin ikin
ci kısmı" ibaresi bulunan eser on beş bö
lümden meydana gelir. Eserde dünya 
ve ahiret hayatı. mürşid-i kamilin özel
likleri, rabıta. tarikata dair çeşitli terim
ler. şeriat. hakikat. marifetle ilgili bilgi
ler. bazı ayet ve hadislerin açıklamaları 
yer almaktadır. Müellifin Muhyiddin İb
nü'I-Arabi, Eşrefoğlu Rümi, Niyazi-i Mıs

ri gibi büyük süfilerin cem' makamında 
olduklarını, ancak cem'u' l-cem· maka
mına erişemediklerini söylemesi tasav
vufi kişiliğini belirlemesi aÇısından dik
kat çekicidir. 6. Şümı'lsü's-safô. if ev
sô.fi'l-Mustafô. (İstanbul 133 1). Hz. Pey
gamber hakkında devrin birtakım ga
zete, dergi ve kitaplarında yer alan say
gısız ifadelere ve maksatlı beyanlara ce
vap olarak kaleme alınmıştır. Resül-i Ek
rem'in doğumu, hicreti, bazı hususiyet
leri, şernail ve hilyesine dair bilgiler ve
ren eser yaklaşık 900 beyitten meyda
na gelmektedir. Müellif eserin içinde, 
klasik edebiyatımııda şimdilik bilinen 
tek örneği Nahifi'ye ait olan "hicretna
me" türünde 300 beyit kadar tutan bir 
diğer örnek ortaya koymuş, ayrıca yak
laşık 300 beyitlik yeni bir hilye meyda
na getirmiştir. Eser, altışar beyitlik otuz 
iki bentten meydana gelen "kaside-i is
tişfaiyye" ve yine altışar beyitlik on bir 
bentten oluşan bir "istimdadname" ile 
sona ermektedir. 7. İzhô.r-ı Hakikat (İs
tanbul ı 33 ı) Abdullah Cevdet' e reddiye 
mahiyetinde kaleme alınmış bir eserdir. 
Fevzi Efendi'nin bu eserlerinden başka, 
Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi hakkın
da methiye tarzında yazdığı sekiz şiiriyle 
Nakşibendi-Halidi silsilesini ihtiva eden 
manzum bir metin başlıksız ve tarihsiz 
olarak yayımlanmıştır. 
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Fevzi Efendi'nin, Menô.kıb-ı Ziyô.iy
ye'nin üçüncü cüzü olarak "tarik-i Hali
diyye'nin adab-ı zikri"ni anlatmak mak
sadıyla hazırladığını belirttiği (Mizanü 'l · 
ir(an, s. 4) Rehber-i Zô.kir adlı risale
siyle Nakşiliğin Halidiyye kolundan ge
len meşayihin hilye ve şernailini anlatan 
(ŞümQsü's·sa(a, arka kapak) Hilye-i Sô.
dô.t adlı eserinin basıldığı tesbit edile
memiştir. Ceride-i Sı'lfiyye'de tasav
vufa dair makaleler de yayımiayan mü
ellifin şiirleri kitap haline getirilmemiş
tir. 

aiBLİYOGRAFYA: 

Mustafa Fevzi b. Nu'man, Mfzanü'Hr{an, is· 
tanbul 1325, s . 4; a.mlf., ŞümQsü's·sa{a {fev
sa{i' l-Musta{a, istanbul 1331, arka kapağındaki 
"Nazımın Asar-ı Münteşiresi" başlıklı kısım; 
Hüseyin Vassaf, Se{fne, ll, 189-190; ibnülemin. 
Son Asır Türk Şairleri, ı, 415-416; Özege, Ka
talog, ll, 717; lll, 1061, 1359; İrfan Gündüz, 
Gümüşhanevi Ahmed Ziyaüddfn: Hayatı - Eser
leri -Tarikat Anlayışı ve Halidiyye Tarrkatı, is
tanbul 1984, s. 2-3; "Fevzi Efendi", TDEA, lll, 
213. r:;;:ı 
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el-FEVZÜ'I-KEBİR 
( ~\ .J.JA!I ) 

Şah Veliyyullah ed-Dihlevi'nin 
(ö. 1176/1762) 

tefsir usulüne dair 
Farsça eseri. 

_j 

Müellif eserinin kısa mukaddimesin
de, tefsir ilmine dair kitaplardan elde 
edilemeyecek ve Kur'an'ın anlaşılmasın
da faydalı olacak bilgiler verdiğini belirt
mekte, ele alınan konuları beş bölümde 
(bab) topladığını söylemektedir. Her bö
lüm kendi içinde fasıliara ayrılmıştır. 

"Kur'an-ı Kerim'in ihtiva ettiği beş te
mel ilim" başlığını taşıyan birinci bölüm
de ahkamü'I-Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in 
gerek cedelde gerekse irşadda takip et
tiği metot ve kullandığı üslüp, Kur'an'
daki kıssalar ve ahiret hakkında önemli 
açıklamalar yapılmıştır. 

İkinci bölüm, Kur'an'ın anlaşılmasın
da karşılaşılan bazı güçlüklere ve bun
ların açıklanmasına ayrılmıştır. Burada 
garibü'l- Kur'an, nesih, esbab-ı nüzül, 
Kur'an 'ın edebi incelikleri, muhkem ve 
müteşabih konuları ele alınmıştır. Bilhas
sa nesih meselesi üzerinde durulmuş, 
Süyüti'nin mensuh olduğunu naklettiği 
yirmi bir ayet (el-İtl!:an, II, 708-712) teker 
teker incelenmiş ve bunlardan sadece 
beşinde (el-Bakara 2/ 180, 240 l"ile'l -hav
li" lafzına kadari; el-Enfal 8/65; el-Ahzab 

33 / 52; el -Mücadile 58/ 12) neshin söz ko
nusu olduğu belirtilmiştir. 

"Kur'an'ın eşsiz üslübu" başlığını ta
şıyan üçüncü bölümde Kur'an-ı Kerim'in 
konulara göre bölümlere ayrılmamış ol
ması üzerinde durulmuş, sürelerin ter
tibi, üslübu ve ayetlere ayrılması husu
su ele alınarak ayetterin şiirdeki beyit
lerle karşılaştırılması yapılmış, örnekler 
verilerek Kur'an'ın şiire olan üstünlüğü 
ortaya konulmuştur. Ayrıca Kur'an'da 
tekrarlanan ayetler meselesi ele alınmış, 
çeşitli konuların neden belli bir yerde 
değil de dağınık bir şekilde işlendiği yo
lundaki sorulara cevaplar verilmiştir. Bu 
bölümün sonunda Kur'an'ın i'caz yönle
ri maddeler halinde zikredilmiştir. 

Dördüncü bölümde kelami, fıkhi, luga
vf. tasawufi gibi tefsir çeşitleri ve bun
ların metotları hakkında bilgi verilmiş, 
saha be ve tabiinden gelen, daha çok es
bab-ı nüzül ve nesih meselesiyle ilgili 
olan rivayetlerin değerlendirilmesi yapıl
mıştır. Kur'an'dan hüküm çıkarma. me
ani ve beyan, Kur'an'ın zahiri ve batını. 
tefsirde vehbi bilgiler gibi konular da 
bu bölümde ele alınmıştır. 

Beşinci bölüm garibü'I-Kur'an ve es
bab -ı nüzülle ilgilidir. Bu konular hak
kında eserin ikinci bölümünde bazı bil
giler verilmişse de tefsir ilmindeki önem
leri sebebiyle müellif burada bu iki ko
nuyu ayrı bir başlık altında ele almıştır. 
el-Fevzü '1- kebir'in bir tekmilesi olan 
bu bölümde süreler sıra ile incelenerek 
ayetlerde geçen garib lafızlar ve nüzul 
sebepleri hakkında çeşitli kaynaklardan 
derlenen rivayetlere yer verilmiştir. 

Usül-i tefslrin bütün konularını ihtiva 
etmeyen eserin telifinde çok az kaynak 
kullanıldığı, fikri ve ictihadi yönünün ağır
lık kazandığı görülmektedir. Müellifin 
medrese tahsili yanında tasawuf terbi
yesi de · alması, eserlerinde ısrarla be
lirttiğine göre Allah'ın kendisini ledün 
ilminden nasiplendirmiş bulunması. ay
rıca tefsir ilmi ve Kur'an tercümesiyle 
meşgul olması gibi özellikleri el-Fevzü'l
kebir'e de yansımış, benzeri kitaplarda 
bulunmayan bilgiler veciz bir üslüpla bu 
eserde yer almıştır. Bazı yerlerde ders 
kitabı olarak okutulan el-Fevzü'l-kebir 
Arapça, Türkçe ve ingilizce'ye tercüme 
edilmiş ve çeşitli baskıları yapılmıştır (Mı
sır 1295 IFirüzabadi'nin Sifrü's-sa c ade'si
nin hamişinde); Dehli 1296!Muinüddin el
kf'nin Camicu 'l -beyan (f te(sfri'l-!fur,an 

adlı eserinin sonundal; Püsad, ts. IMat
baa-i Muhammediyye, eserin ilk dört babı 


