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Özet 
 

Şarkı, bazı araştırmacılar tarafından başlı başına bir nazım şekli olarak ele alınmakla birlikte 
özellikle son zamanlarda onun bir nazım şekli ya da türü olmayıp musikide bir beste formu olduğu, 
murabbaların da genellikle şarkı formunda bestelendiği için murabba nazım şekline şarkı isminin 
verilip daha sonra bunlara kısaca şarkı denilmiş olabileceği görüşü yaygınlık kazanmaya 
başlamıştır. Şarkı başlığı altında ilk örneklerine 16. yüzyılda rastlanılan bu tür manzumeler 19. 
yüzyılda büyük gelişme göstermiştir. Nedim, Enderunlu Vasıf, Enderunlu Fazıl gibi şairlerin şarkıya 
büyük ilgi gösterdiği ve çok sayıda şarkı yazdığı bilinmektedir. Ancak 19. yüzyılın sonlarında 
yaşamış olan Mehmed Fevzî’nin Kevâ‘ib-i Şi‘r ü İnşâ adlı eserinde yazmış olduğu 77 şarkı bugüne 
kadar bilinenler arasında yer almamıştır. Mehmed Fevzî yazdığı 77 şarkıyla en çok şarkı yazan 
isimler arasında adı ilk sıralarda anılması gerekenlerden birisidir. Bir inşa kitabı olan Kevâ‘ib-i Şi‘r 
ü İnşâ’da her mensur kısmın sonunda konuyla ilgili kısa bir mesneviyle beraber birer gazel ve 
şarkıya yer verilmiş olması onu diğer inşa kitaplarından farklı kılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Şarkı, murabba, nazım şekli, Mehmed Fevzî, Kevâ‘ib-i Şi‘r ü İnşâ. 

 

MEHMED FEVZÎ EFENDI'S ACHIEVEMENT  
CALLED BY KEVÂ‘IB-İ ŞI‘R Ü INŞÂ AND DESCANTS IN THE ACHIEVEMENT 

 
Abstract 

It has been become widespread in particular recently aspect about that descant is not a form or 
kind of poem but a form of composition in the music and murabba poem form has been called as 
descant because murabba was also composed in the form of descant, then briefly these might 
have been given name of descant altough descant has been considered as a form of poem by 
some researchers. This kind of poem whose first exemplaries were seen in sixteenth century 
developed importantly in ninetheeth century. It is known that poets like Nedim, Enderunlu Vasıf, 
Enderunlu Fazıl showed interested in descant very much and wrote a lot of descants. But in called 
by Kevâ‘ib-i Şi‘r ü İnşâ of Mehmed Fevzî who lived in the end of ninetheeth century there are his 
77 descants which haven’t been appeared in those knowing until today. With his 77 descants 
Mehmed Fevzî is ones of whose their names need calling to mind amoung ones writing descant 
mostly. Kevâ‘ib-i Şi‘r ü İnşâ beeing a prose book is more different than other prose books because 
it includes a gazel and descant as well as verses relating to subject in the end of all matters. 

Key Words: Descant, murabba, form of poem, Mehmed Fevzî, Kevâ‘ib-i Şi‘r ü İnşâ. 

 

Giriş 

Bazı eski kaynaklarda daha çok bestelenmek amacıyla yazılan, çoğunlukla dörder mısralı ve az sayıda bentler 

hâlinde, genellikle aşk ve sevgilinin güzelliği konularında yazılan ve millî bir nazım şekli olarak tanımlanan 

ancak son zamanlarda adı daha çok murabba ile anılan şarkının ilk örneği Yılmaz Öztuna’nın verdiği bilgiye 
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göre Ubeydî’nin 16. yüzyılda yazılmış bir mecmuadaki “Şarkı Dügah” adlı manzumesidir. Şair ve bestekâr Kadı 

Ubeydî Abdurrahman Efendi’ye (ölümü: 981:1573) ait olan bu şarkı 6 mısralıdır ve klasik şekillerin hiçbirine 

uymamaktadır. Kafiyelerin tertibinden ve çifte nakarat olmasından iki miyan olduğu anlaşılıyor (2000: 447). Şu 

anki bilgilere göre Türk edebiyatında açıkça şarkı adını taşıyan manzumlere Nâilî-i Kadîm Divanı’da 

rastlanmıştır. Nâ’ilî Kadîm Divanı’nda 11 adet şarkı bulunmaktadır. Nâ’ilî’den önceki şairlerin divanlarında 

biçim ve konu bakımından Nâ’ilî’nin şarkı adını verdiklerine benzeyen şiirler murabba adı altında yer almış 

bulunmaktadır (Cengiz 1986: 317). 

Halk edebiyatında türkünün karşılığı olan şarkı daha çok dörder mısralık bentler hâlindedir. Şarkıların üçüncü 

mısralarına miyan, bent sonlarında tekrar edilen mısralarına da nakarat denir. Şarkılarda miyanın en güzel mısra 

olmasına özen gösterilir. Konuları genellikle aşk ve sevgilinin güzelliğidir. Geniş bir kitleye seslendikleri için 

dillerinin sade olmasına dikkat edilmiştir. 

Musammatlar üzerine geniş bir inceleme yapmış olan Halil Erdoğan Cengiz’e göre şarkı belirli bir nazım şekli 

değil, bir nazım türüdür. En çok murabba nazım şekliyle yazılmış örneklerine rastlanır. Murabba başta olmak 

üzere muhammes, müseddes gibi nazım şekilleriyle yazılanları da vardır. Şarkı bestelenmek üzere kaleme alınan 

veya bestelenen şiirlerin genel adıdır. Şarkı türündeki eserler genellikle aşk konusunda ve diğerlerine oranla daha 

sade bir dille yazılır (1986: 334-335). Nasıl ki münâcât, tevhîd, na‘t, hicviyye birer nazım şekli değillerse, hangi 

nazım şekliyle yazılmış olurlarsa olsunlar aynı adı taşıyorlarsa şarkı da değişik nazım şekilleriyle yazılabilen bir 

edebî tür sayılabilecektir (1986: 334).
1
 Cengiz’in şarkının başlı başına bir nazım şekli olmadığı yönündeki 

görüşü şarkının farklı nazım şekilleriyle yazılan örneklerinin olması göz önünde tutularak birçok araştırmacı 

tarafından kabul görmekle birlikte şarkının bir tür olduğu yönündeki kanaati yaygınlık kazanmamıştır. Türü 

konunun belirlediği ilkesi göz önünde bulundurulduğunda şarkının ağırlıklı olarak aşkı konu edinmesine rağmen 

şarkı başlığıyla tevhîd, münâcât, na‘t, medhiye
2
, mersiye gibi aşktan farklı konularda yazılmış şiirlerin tespit 

edilmesi yani bu tür manzumelerde tam olarak bir konu birliğinin bulunmaması şarkının edebî bir tür olarak 

kabul edilemeyeceği düşüncesinin temelini oluşturmaktadır (Erdoğan 2002: 32) (Kurnaz, Çeltik 2010: 192). 

Edebiyatımızda şarkı denilince akla ilk gelen isimlerin başında Nedîm vardır. Şarkı, Nedîm’in neşeli, coşkun 

yaradılışına uygun geldiği için kendisi edebiyatımızın en usta şarkı şairi olmuştur. Nedîm Divanı’nda 33 şarkı 

vardır. Bu şarkılar Nedîm’den sonra gelen bütün şarkı şairlerini etkilemiş ve hepsine örnek olmuştur. Nedîm, 

bazı şarkılarında konuyu da genişletmiş; yaşadığı lale devrinin hayatını, neşesi ve eğlenceleriyle gezinti 

yerleriyle ve tüm olaylarıyla anlatmış, Sultan III. Ahmed’in tıraş olmasını bile şarkıya konu etmiştir (İpekten 

2005: 89-90). Konunun yanı sıra şarkının yazıldığı nazım şekillerinde de zamanla bir gelişme olmuştur. En çok 

murabba nazım şekilleriyle yazılmış olmasına rağmen muhammes
3
, müseddes

4
, müsemmen

5
, gazel

6
, muaşşer

7
 ve 

                                                 
1 Bu değerlendirmenin paralelinde bir başka görüş de şöyledir: Şarkı, bestelenmek üzere değişik nazım şekilleriyle 
yazılabilmektedir. Bu haliyle şarkı, bir nazım şeklinden ziyade bir nazım türü görünümündedir (Mermer vd. : 124). 
2 Medhiye konulu şarkılara örnek olmak üzere “Koçver, Ayten (2008). Mahmud Celaleddin Paşa Divanı İnceleme-Metin. 

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.” künyeli çalışmadaki 11, 14, 

15 ve 19. şarkılara bakılabilir. Söz konusu şarkılar II. Abdülhamit’i övmek maksadıyla kaleme alınmıştır (Koçver 2008: 18). 
3 Mustafa Erdoğan 15 şaire ait toplam 28 tane şarkı başlıklı muhammese rastladığını ifade etmektedir (2002: 32,33). 
4 Müseddes şarkı örnekleri için bk. Göçgün, Önder (1987). Ziya Paşa’nın Hayatı, Eserleri, Edebî Şahsiyeti ve Bütün Şiirleri. 

Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, s. 306, 322.; İnal, İbnülemin Mahmut Kemal (2000). Son Asır Türk Şairleri. 

C. IV. “Sadî” maddesi, Ankara: AKMB. Yayınları, s. 1999. 
5 Müsemmen şarkı örneği için bk. İzzet Bey (Beylikçi) Divanı (1258). İstanbul, s. 37. Bu, tespit edebildiğimiz tek müsemmen 

şarkı örneğidir. 
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müstezad
8
 ile yazılmış şarkı örnekleri de bulunmaktadır. Ayrıca Ahmed Cevdet Paşa Divançesi’nde yer alan 

“Bursa’da iken Müsteşâr-ı Śadr-ı ‘Âlî Fu’âd Efendi ile müştereken söylenmişdir” başlıklı şarkı, “müşterek 

şarkı”
9
nın şimdilik tespit edebildiğimiz tek örneği olarak dikkat çekmektedir. 

Şarkı 19. yüzyılda büyük gelişme gösterir. İncelenen 600’e yakın divanda 164 şaire ait şarkı tespit edilmiştir.
10

 

Bunlardan sayıca fazla olması yönüyle dikkat çekenlerden bazıları şunlardır: Enderunlu Vasıf: 217, Şakir Seyyid 

Mehmed: 115, İlhâmî (III. Selim): 107, Vahîd Mahtûmî: 66, Mehmed Sermed: 44, Mahmud Celaleddin Paşa: 44, 

Şeref Hanım: 42, Kaytazzade Nazım Efendi (Kıbrıslı): 40, Nedîm: 33, Su‘ûdü’l-Mevlevî: 31, Hâtif Ali Efendi: 

29, Enderunlu Fazıl: 26, Leyla Hanım: 21, Ubeydî: 20. Bu durumda Mehmed Fevzî, divanı olmamasına rağmen 

yazdığı 77 şarkıyla dördüncü sırada yer almaktadır. Mehmed Fevzî’nin şarkılarına geçmeden önce hayatı ve 

eserleri hakkında kısaca bilgi vermek istiyoruz. 

Mehmed Fevzî’nin Hayatı ve Eserleri
11

 

Şiirlerine Fevzî mahlasını kullanan Mehmed Fevzî Efendi, 1826 yılında Denizli’nin yeni adıyla Tavas eski 

adıyla Yarangüme kasabasında doğmuştur. Babası Kureyşîzâde Hacı Ahmed Şakir Efendi, annesi Fatma Âbide 

Hanım’dır (Baybara 2007: 12). Kayseri, Bitlis, Medine, Halep, Edirne gibi bazı illerde kadı naipliği yapmış, 

uzun süre Edirne müftülüğü yaptığı için de Edirne Müftüsü namıyla şöhret bulmuştur. 26 Ağustos 1900’de 

İstanbul’da Karagümrükte’ki evinde vefat eden Fevzî, Fatih Türbesi haziresine defnolunur. Hayatıyla ilgili 

ayrıntıların önemli bir kısmı kendi eserlerinde verdiği bilgilere dayanmaktadır (Uzun 1995: 506). 

Fevzî Efendi çeşitli görevlerle Osmanlı coğrafyasının büyük bir kısmını dolaşmış, ulema ve devlet adamlarıyla 

dostluklar kurmuş, halkı ve talebeleri yakından tanımış bir Osmanlı aydınıdır. Fevzî Efendi’nin üzerinde 

durulması gereken önemli bir özelliği onun müderrislik yanıdır. Bulunduğu görevlerde bir yandan eğitim için 

ihtiyaç duyulan eserleri telif etmiş, bir yandan da ders okutmuştur. Telif ettiği bu eserler cami ve medreselerde 

okutulmuş, bir kısmı İstanbul dışında olmak üzere defalarca basılmıştır (Uzun 1995: 507). 

 

                                                                                                                                                         
6 Gazel şarkı örneği için bk. Cengiz, Halil Erdoğan (1986). Divan Şiirinde Musammatlar. Türk Dili Dergisi, Türk Şiiri Özel 

Sayısı II (Divan Şiiri), s. 332. 
7 Muaşşer şarkı örneği için bk. Koçver, Ayten (2008). Mahmud Celaleddin Paşa Divanı İnceleme-Metin. Yayımlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya, s. 207-209. Bunun dışında Ziya Gökalp’in de 

onar mısradan oluşan üç bentli bir şarkısı daha vardır. Ancak bu manzume kafiyelenişi bakımından tam olarak muaşşer 

özelliği taşımamaktadır. bk. Tansel, Fevziye Abdullah (1989). Ziya Gökalp Külliyatı I, Şiirler ve Halk Masalları. Ankara, s. 

235. 
8 Müstezad şarkı örneği için bk. Aksu, Cemal (1996). İbrahim Hanif Divanı. Yayımlanmaış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 283. 
9 Müşterek şarkı örneği olarak bk. Yıldıran, Meliha (1994). Ahmet Cevdet Paşa Divançesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans 

Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, s. 194. 
10 Bu bilgi Prof. Dr. Mehmet Arslan’ın şarkı üzerine hazırladığı henüz yayımlanmamış özel çalışmasından alınmıştır. Bu 

konuda verdiği bilgi için sayın hocama teşekkür ederim. 
11 Mehmed Fevzî’nin hayatı ve eserleri için şu kaynaklara bakılabilir: Baybara, Neriman (2007). Kureyşî-zâde Mehmed 

Fevzî Efendi Hayatı ve Eserleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Ankara.; Bursalı Mehmed Tahir (2000). Osmanlı Müellifleri. Haz. Mustafa Tatcı, Cemal Kurnaz, Ankara: Bizim Büro 

Basımevi: 249-250.; İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal (1999). Son Asır Türk Şairleri. C. I, Haz. Müjgan Cunbur, Ankara: 

AKMB. Yayınları: 635-639; Okutan, Gülten (2004). “Fevzî” maddesi, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, C. 4, 

Ankara: AKMB. Yayınları, s. 59-60.; Tokcan, Hüseyin (1993).; Uzun, Mustafa (1995). “Fevzî Efendi Edirne Müftüsü” 

maddesi, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 12: s. 506-509.; Uzun, Mustafa (1996). Dinî Edebiyatımızın Son Temsilcilerinden 

Mehmed Fevzî Efendi ve Dinî Mesnevileri. İstanbul: Marifet Yayınları.; Velibeyoğlu, Veli Recai (1975). Örneklerle Bütün 

Basılı Şiir Kitapları Antolojisi. İstanbul. 
 



 

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 5, Aralık 2010, s. 86-145 

 

89 Mehmed Fevzî Efendi'nin Kevâ‘ib-i Şi‘r ü İnşâ Adlı Eseri ve Bu Eserdeki Şarkıları 
 

Fevzî; Arapça, Farsça ve Türkçe olmak üzere üç dilde pek çok eser vermiştir. Kendisinin bastırdığı Fihristü’l-

Âsâr’ında 65 eserinden bahseder. Ancak bu eserden sonra Fevzî başka çalışmalar da telif etmiştir. Bu nedenle 

Fevzî ile ilgili çalışmalarda onun eserlerinin sayısı ile ilgili farklı rakamlar verilmektedir. Bu eserlerini dinî ve 

edebî olmak üzere iki ana başlık altında toplayabiliriz. 

Dinî Eserleri 

1. Tefrîcü’l-kalak fî tefsîri sûreti’l-Felak 

2. Kudsiyyü’l-‘irfân fî tefsîri sûreti’n-Necm mine’l-Kur’ân 

3. Tesyîrü’l-fülk fî tefsîri sûreti’l-Mülk 

4. Kudsiyyü’l-ferah fî tefsîri sûreti Elemneşrah 

5. Mesîrü’l-halâs fî tefsîri sûreti’l-İhlâs 

6. El-Havâssü’n-nâfia fî tefsîri sûreti’l-Vâkıa 

7. Nücûmü’l-ihtidâ fî rücûmi’l-a‘dâ 

8. Kudsü’l-mesnevî 

9. El-Ünsü’l-ma‘nevî fî şerhi Kudsi’l-mesnevî 

10.El-Cemâlü’d-deyyânî ‘ale’l-Celâli’d-Devvânî 

11. Kenzü’l-ferâ’id fî şerhi’r-risâleti’l-‘Adudiyye mine’l-‘Akâ’id 

12. Rûhu’s-salât 

13. Câmiu’s-salavât 

14. Hakîkatü’l-hürriyye 

15. İyânü’l-mesâlik fî beyâni’l-menâsik 

16. Seyfü’l-cihâd fî nasri’l-ibâd 

17. Mevhibetü’l-vehhâb fî ta‘bîrâti’l-elkâb ve münâcâti rabbi’l-erbâb 

18. Hediyyetü’s-sulehâ 

19. İbtihâl 

20. Vesîle-i Sa‘âdet-Ta‘bîrât-ı Hasene-i Esmâ-i İlâhiyye ve’n-nebeviyye 

21. Hazînetü’l-Hutabâ’ 

22. İsbâtü’l-muhassenât li-tilâveti mevlidi seyyidi’s-sâdât 

23. Hadâik-i Hamîdiyye Nâm Ahlâk Risâlesi 

24. Tezkîr-i Diyânet ve Tenkîr-i Hıyânet 

25. İhtârü’l-ahyâr 

26. Üssü’l-intizâm 

27. Tesliyetü’l-mahsûdîn 

28. En-Nesâyihu’l-Fevziyye fi’l-ed’iye ve’l-medâyihi’s-seniyye 
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29. Zübdetü’l-âsâr ve umdetü’l-efkâr 

30. Aynü’l-hakîka fî râbıtati’t-tarîka 

31. Nihâyetü’l-iktidâr li’l-evliyâi’l-kibâr 

32. Tahrîrü’l-murâd fî def’i’t-ta’n ve’l-fesâd fî hakkı Muhyiddîn el-Arabî 

33. Et-Tefrîd fî tercemeti’t-tecrîd 

34. Temessükü’l-ezyâl min sâdâti’r-ricâl 

 

Edebî Eserleri 

35. Kasîde-i kudsiyye (Arapça) 

36. El-‘Atıyyetü’l-kudsiyye ‘ale’l-Kasîdeti’l-kudsiyye (Arapça) 

37. Kasîde-i medeniyye (Arapça) 

38. El-Hasîdetü’n-nebeviyye fî şerhi’l-Kasîdeti’l-medeniyye (Arapça) 

39. Kasîde-i ‘ulyâ (Arapça) 

40. Garîsetü’t-tûbâ (Arapça) 

41. Miftâhu’n-necât (Arapça) 

42. Fethu’l-verde şerhu’l-Bürde (Arapça) 

43. Tuhfe-i Fevzî Nâm Lugat-i Arabiyye-i Manzûme (Arapça) 

44. Kudsiyyü’l-kelâm fî mevlidi’n-nebî aleyhisselâm (Arapça) 

45. Kudsiyyü’l-minhâc fî icmâli bahsi’l-mi‘râc (Arapça) 

46. Bülbülistân (Farsça) 

47. Divan (Türkçe) 

48. Müntehabât-ı Divan-ı Fevzî (Türkçe) 

49. Et-Tevessülâtü’l-Fevziyye fi’n-nuûti’n-nebeviyye (Türkçe) 

50. Hediyye-i Fevzî (Türkçe) 

51. Mecmûatü’t-tercîât (Türkçe) 

52. Tercî-i Bend (Türkçe) 

53. Kudsiyyetü’l-ahbâr fî mevlidi Ahmedi’l-muhtâr (Türkçe) 

54. İcmâlü’l-kelâm fî mevldi’n-nebî ‘aleyhisselâm (Türkçe) 

55. Kudsiyyü’s-sirâc fî nazmi’l-mi‘râc (Türkçe) 

56. Envârü’l-kevâkib fî leyleti’r-regâib (Türkçe) 

57. Kevâ’ib-i Şi‘r ü İnşâ (Türkçe) (Uzun 1995: 507-509). 
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Kevâ‘ib-i Şi‘r ü İnşâ 

190 sayfa tutarında olan eser, H. 1287 / M.1870’te İstanbul’da basılmıştır. 190 sayfanın haricinde eserin başında 

8 sayfalık bir fihrist mevcuttur. Fihristten sonra eser, dört sayfadan fazlaca olan mensur bir dibaceyle başlar. 

Eserin 30. sayfasında kadar olan kısımda mensur parçalar da bulunmakla birlikte bu bölüm, ağırlıklı olarak 

manzumelerden oluşmaktadır ve bu manzumeler Arapça, Farsça veya Türkçe yazılmış olup dinî içeriklidir. 

Eserin tamamında Arapça, Farsça ve Türkçe manzum parçalarla birlikte her bahsin sonunda konuyla ilgili bir 

manzum parçayla beraber birer gazel ve şarkıya yer verilmiştir. Gazeller aynen bir divanda olduğu gibi elif-bâ 

tertibine uygun olarak yazılmıştır. Mensur bir kısım, sadece Türkçe olabildiği gibi aynı konuyu ele alan mensur 

bir kısmın üç dilde yazılmış örnekleri de vardır. Bizim burada üzerinde duracağımız konu Kevâ‘ib-i Şi‘r ü 

İnşâ’da “şarkı” başlığıyla verilmiş manzumeler olacaktır. 

Bilindiği gibi şarkılar daha çok divanlarda yer alır. Mehmed Fevzî’nin şarkıları ise bir inşa kitabı içerisinde 

bulunması yönüyle dikkat çekicidir. Eserde Mehmed Fevzî’nin 77 şarkısı vardır. Bu yönüyle o, edebiyatımızda 

en çok şarkı yazan şairler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Şarkılarının tamamı murabba nazım şekliyle 

yazılmış olup hepsi üçer bentlidir. 77 şarkıda toplam 8 farklı aruz kalıbı kullanılmıştır. Bunlar yoğunluk sırasına 

göre şöyle sıralanabilir: 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün: 24 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün: 16 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fa‘ûlün: 15 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün: 9 

Müstef‘ilün Müstef‘ilün: 7 

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün: 3 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün: 2 

Mefâ‘ilün Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün Fe‘ilün: 1 

 

Halil Erdoğan Cengiz, dörder bentten oluşan 367 şarkı üzerine yaptığı inceleme sonucunda şarkılarda 11 farklı 

tipte kafiye şeması kullanıldığını tespit etmiştir. Mehmed Fevzî’nin 77 şarkısının tamamında ise iki ayrı kafiye 

düzeni kullanılmıştır. Bunlardan 45’i aaaA / bbbA, şeklinde kafiyelenmiştir ki bu da mütekerrir murabbanın 

kafiye şemasıdır. Cengiz’in tespitine göre şarkıların neredeyse yarısı bu kafiye düzeninde yazılmıştır (1986: 

320). Geriye kalan 32 şarkının ise kafiye düzeni aAaA / bbbA şeklindedir. Yine Cengiz’in tespitine göre bu 

kafiye düzeni yüzde 22’lik bir kullanım yaygınlığıyla 11 tipten ikinci sırada yer almaktadır (1986: 323). 

Mehmed Fevzî Efendi’nin şarkılarına konu açısından baktığımızda ise şunları söylememiz mümkün: Her şarkı 

bağımsız olarak ele alındığında her ne kadar klasik şarkı konusu olan aşktan, sevgiden, sevgilinin güzelliğinden, 

bahsediliyormuş gibi görünse de şarkılar ait olduğu mensur kısımla birlikte değerlendirildiğinde bir kısmının 

tebrikten hediye takdimine, nikâh ve sünnet dolayısıyla düzenlenen davetlerden çeşitli sebeplerle bir araya 
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gelinen toplantılara kadar çok değişik konular üzerine yazıldıkları görülmektedir.
12

 Bu anlamda eser içerisinde 

yer alan şarkılar mensur kısımda -gerek kelime kadrosu aracılığıyla gerekse doğrudan üzerinde durulan konuyu 

işleyerek- ele alınan konuyla bağlantılı olarak kaleme alınmışlardır. Örneğin, yazımız içerisinde metnini 

verdiğimiz 9. şarkı, ecnebi bir güzele duyulan bir aşk ve bu sevgiliden çekilen cevr üzerine yazılmış bir şarkı 

olarak görünmektedir. Oysa boynundaki altın kordonlu bir saatin Aleksandr isimli bir Yunan tarafından gasp 

edilmesi üzerine dilekçesinde Edirneli olduğunu belirten bir şahsın şikâyetini anlatır. Bu şikâyetin dile getirildiği 

mensur parçayı aşağıda veriyoruz. 

Maķâm-ı celîl-i-i ħâriciyyeye ‘arż-ı ĥâl-i menŝûr 

Ķulları maĥrûse-i Edirne ħânedânından olup der-i ‘aliyyede hûyâr ħânında sâkin bir śarrâf ile beynehümâmızda 

sebķat ü cereyân itmiş ba‘żı aĥź u ‘iŧâmızıñ rü’yet-i muĥâsebesi içün gelmiş oldıġım ĥâlde dünki gün cisr-i 

cedîdden ħân-ı meźkûra müteveccihen gider iken teba‘a-i devlet-i Yûnâniyyeden olup Ġalaŧa caddesinde on 

sekizinci numaralı dükkânda ķunduracılıķ ĥırfetinde bulunan ‘Aleksandrı13 nâm kimesne boynumda mu‘allaķ 

altun ķordonlu bir ‘aded altun sa‘âtimi var ķuvvetiyle ceźb ü sencîde ve boynumı daħi rencîde iderek ġaśben 

ķordonunı şikeste-târ ve çest ü firâr itmiş oldıġı inşâ’allâhü’l-‘adlü’l-Ķadîr meşvere-i ‘ilm-i ‘âlî-i Ĥażret-i Âśaf-ı 

‘adâlet-muśĥaf-ı mažlûm-nevâzîleri14 buyrulduķda sefâretiyle ba‘del-muħâbere bizleri berây-ı muĥâkeme îcâb 

iden maĥkemeye ĥavâle ile iĥķâķ-ı ĥaķ buyurmaķ bâbında ve ķâŧıbe-i ebvâbda irâde-i ‘aliyye ĥażret-i veliyü’l-

emriñdir  (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 47-48). 

Kevâ‘ib-i Şi‘r ü İnşâ’da yer alan aşağıdaki mensur parça ise iftar daveti için yazılmıştır. Kendisinden sonra gelen 

72. şarkı da yasak, savm, imsâk, iftâr, ‘îd, sıyâm, atş gibi iftar ve iftarla ilgili kavramlar etrafında şekillenmiştir. 

İfŧâr da‘veti içün teźkire-i menŝûre 

Mâh-ı şefâ‘at-ħâh-ı ĥâliñ beşinci penc-şenbe güni śıyâm-ı maġfiret-fâmıñ ifŧâr-ı feyż-niŝârını çâker-ħânelerinde 

ecr buyurmaķ üzere cum‘a gicesi sa‘ât on bir buçuķ raddelerinde ħâne-i meźkûra tenezzülen maķdem-i ‘anber-

feşânlarıyla mu‘aŧŧar-sâz-ı edmiġa-i cân ve ĥalâvet-i ni‘met-i muśâĥabetleriyle süfre-i ‘âcizânemize aġdiyye-

resân olmaları bâbında irâde efendimiñdir (Mehmed Fevzî 1287: 181). 

Burada şunu da ifade etmeliyiz ki Kevâ‘ib-i Şi‘r ü İnşâ’da yer alan şarkılar hangi vesileyle yazılırsa yazılsınlar 

klasik şarkı konusu olan aşkla ve sevgiliyle olan bağlarını koparmamıştır. 

Kevâ‘ib-i Şi‘r ü İnşâ’da birkaç tanesi hariç bütün şarkılar “şarkı” başlığıyla yazılmıştır. Şarkılara numaralar 

tarafımızdan verilmiştir. Bazı şarkıların mensur kısımlarda ele alınan konularla olan ilgisine dikkat çekmek için 

şarkılardan önce mensur parçaların başlığını parantez içinde vermeyi uygun bulduk. 

 

  

                                                 
12 Hediye takdimi (42. şarkı), taziye (46. şarkı), ramazan ayını tebrik (67. şarkı), yeni yılın gelişini tebrik (68. şarkı), mevlid 

toplantısına davet (70. şarkı), miraciye toplantısına davet (71), nikâh daveti (73. şarkı), sünnet daveti (75. şarkı), hacca 

gitmeye karar vermiş birini ziyaret (76. şarkı) vs. 
13 Metinde bu kelime عكلساندرى şeklinde  kef ve lam harfi yer değiştirilerek yazılmıştır.  
14 Metinde bu kelime نيلرىانور   şeklinde yazılmıştır. Ancak mazlûm-nûrânî kullanımı yerine mazlûm-nevâzî kullanımının 

daha uygun olacağını düşünerek metinde ikinci şekli kullanmayı tercih ettik. Eserin tamamında zaman zaman bu tür yazım 

yanlışlarıyla karşılaşılmaktadır. 
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Kevâ‘ib-i Şi‘r ü İnşâ’da Şarkı Başlığı Altında Verilen Manzumeler 

 1. Şarķı 

 (Rikâb-ı ķamer-tâb-ı hümâyûna ‘arż-ı ĥâl-i menŝûr) 

 (Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün) 

 

1 Zînet-i bâġ oldı ķat ķat müstezâd 

 Müjde it kim bülbül-i zâr ola şâd 

 Ħandelerle oldı ġonca-fem güşâd 

 Müjde it kim bülbül-i zâr ola şâd 

 

2 Lâleler ķandı şarâb-ı şebneme 

 Gül ķızardı beñzedi câm-ı Cem’e 

 Geçdi sermâ irdi ‘âlem bu deme 

 Müjde it kim bülbül-i zâr ola şâd 

 

3 Her şükûfe oldı bir ħûb dil-rübâ 

 Her dıraħt geydi yeşil aŧlas ķabâ 

 Sen de var Fevzî hemân miŝl-i śabâ 

 Müjde it kim bülbül-i zâr ola şâd (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 30). 

 

 2. Şarķı 

 (Vâlide Sulŧân Ĥażretlerine ‘arż-ı ĥâl-i menŝûr) 

 (Mefâ‘ilün Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün Fe‘ilün) 

 

1 Seniñle ülfete düşmüş o nev-resiñ hevesi 

 Amân şikâyet ider ger ŧuyarsa vâlidesi 

 Sever iseñ de nihân sev śaķın çıķarma sesi 

 Amân şikâyet ider ger ŧuyarsa vâlidesi 
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2 Śabâĥla mekteb öniñde o ŧıfl-ı ebced-ħân 

 İşâret eylese ger ders-i vuślatına hemân 

 Śaķın ki ‘atf-ı nigâh itme eyleseñ de nihân 

 Amân şikâyet ider ger ŧuyarsa vâlidesi 

 

3 Açılmamış söze ol ġonca-dehânıñ deheni 

 Ki diye Fevzi’ye seyr it açup da pîreheni 

 Baña śorarsa dirim ķof çürütme gül-bedeni 

 Amân şikâyet ider ger ŧuyarsa vâlidesi (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 32). 

 

 3. Şarķı 

 (Maķâm-ı vâlâ-yı śadâret-i ‘užmâya ‘arż-ı ĥâl-i menŝûr) 

 (Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün) 

 

1 Ey sitem-kâr u cefâ-cû dil-şiken 

 Sen degil misin beni mecnûn iden 

 Çekmede dil râh-ı ‘aşķıñda miĥen 

 Sen degil misin beni mecnûn iden 

 

2 Ħâŧıra gelmez mi âyâ itdigiñ 

 Semt-i aġyâra ħırâmân gitdigiñ 

 Śorma benden ‘âleme śor nitdigiñ 

 Sen degil misin beni mecnûn iden 

 

3 Sen de ol Fevzî gibi bir mübtelâ 

 Tâ ki bil o ‘aşķ dinen şey ne belâ 

 Raĥm u şefķat eyle artıķ dime lâ 

 Sen degil misin beni mecnûn iden (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 35). 
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4. Şarķı 

 (Ħıdîv-i Mıśr feħâmetlü devletlü paşa ĥażretlerine ‘arż-ı ĥâl-i menŝûr) 

 (Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün) 

 

1 Şâh-ı ħûbân olalıdan Mıśr-ı ĥüsne pâdişâh 

 İtmedi üftâdegâna merĥametle bir nigâh 

 Ol sebebden ‘âşıķânı rûz u şeb çekmekde âh 

 Gözleriniñ yaşıdır Nîl-i mübârek vâh vâh 

 

2 Ķalb-i sengînine te’ŝîr eylemez tîr-i niyâz 

 Derd-i hecr ile gezer ‘âşıķları pest ü firâz 

 Ne olur bî-çâregâna eylese şefķat biraz 

 Gözleriniñ yaşıdır Nîl-i mübârek vâh vâh 

 

3 Âteş-i hecr ile žâlim nice ķalbler daġladı 

 Her gören Leylâ-yı ĥüsnin oldı Mecnûn aġladı 

 Çâresiz zencîr-i zülfin Fevzi de dil baġladı 

 Gözleriniñ yaşıdır Nîl-i mübârek vâh vâh (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 37). 

 

 5. Şarķı 

 (Maķâm-ı meşîħate ‘arż-ı ĥâl-i menŝûr) 

 (Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün) 

 

1 Ġonca ile bülbülüñ da‘vâsı var 

 Berg-i gülde bir śaĥîĥ fetvâsı var 

 Terk-i nâz eyle deyü ġavġâsı var 

 Berg-i gülde bir śaĥîĥ fetvâsı var 
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2 Âşıķıñ ey şûħ bil efgendedir 

 Hem çü bülbül medĥiñi gûyendedir 

 Vaślıñı ĥaķķım deyü cûyendedir 

 Berg-i gülde bir śaĥîĥ fetvâsı var 

 

3 Fevzi’ye raĥm eyle kim bî-çâredir 

 Tîġ-ı hecriñle derûnı yâredir 

 Śanma ĥaķsız yerde bir âvâredir 

 Berg-i gülde bir śaĥîĥ fetvâsı var (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 39). 

 

 6. Şarķı 

 (Maķâm-ı ‘âlî-i emâret-i celîle-i Mekke-i Mükerreme’ye ‘arż-ı ĥâl-i ‘Arabî-i menŝûr) 

 (Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün) 

  

1 ‘Azm idüp semt-i vefâya ben bu şeb 

 Sa‘y ile irdim śafâya ben bu şeb 

 Śabr idüp ħaylî cefâya ben bu şeb 

 Sa‘y ile irdim śafâya ben bu şeb 

 

2 Sâ’ir ‘uşşâķ ile yâriñ śâf śâf 

 Ka‘be-i kûyında ķıldım çoķ ŧavâf 

 Gâh oķudum söyledim gâhî de lâf 

 Sa‘y ile irdim śafâya ben bu şeb 

 

3 Ħurrem olsun dosta tebşîr eyleyiñ 

 Şenlik idiñ daħi bilmem neyleyiñ 

 Bir bir aĥvâlimi Fevzî söyleyiñ 

 Sa‘y ile irdim śafâya ben bu şeb (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 41). 
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 7. Şarķı 

 (Maķâm-ı ‘âlî-i ser-‘askerîye ‘arż-ı ĥâl-i menŝûr) 

 (Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün) 

 

1 Luŧfı çoķ ‘uşşâķına bir mihribânsın sevdigim 

 Sen sipeh-sâlâr-ı ħûbân-ı cihânsın sevdigim 

 Śaġ u var ol çün ķıvâm-ı cism ü cânsın sevdigim 

 Sen sipeh-sâlâr-ı ħûbân-ı cihânsın sevdigim 

 

2 Bir görüşde dil saña çarpıldı işte ey perî 

 Çoķ güzeller gördüm ammâ beñzemez saña biri 

 ‘Âlem-i ħûbîde a‘lâm-keş de olsañ var yeri 

 Sen sipeh-sâlâr-ı ħûbân-ı cihânsın sevdigim 

 

3 Vaślıñı ‘âşıķlarıñ luŧfuñla cûyân oldılar 

 Rûz u şeb râh-ı viśâliñ üzre pûyân oldılar 

 Fevzi-veş medĥiñde dâ’im şarķı-gûyân oldılar 

 Sen sipeh-sâlâr-ı ħûbân-ı cihânsın sevdigim (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 43). 

 

 8. Şarķı 

 (Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün) 

 (‘Acem şâhına ‘arż-ı ĥâl-i Fârisî-i menŝûr) 

 

1 Aman ey çeşm-i ‘Acem eyle nigâh 

 ‘Âşıķıñ eyledi sâyeñde penâh 

 Sürme Şîrâz’a beni itme günâh 

 ‘Âşıķıñ eyledi sâyeñde penâh 

 

 

 



 

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 5, Aralık 2010, s. 86-145 

98 Mehtap ERDOĞAN 

2 Didim ol şûħ-ı sitem-kâra menem 

 Didi bir de sen olursañ çi konem 

 Didim iĥsân u yâ keş resenem 

 ‘Âşıķıñ eyledi sâyeñde penâh 

 

3 Beni Fevzî gibi şâd eyle amân 

 Olayım dâħil ü vuślatıña cân 

 Şeb ü rûzân efendimle hemân 

 ‘Âşıķıñ eyledi sâyeñde penâh (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 47). 

 

 9. Şarķı 

 (Maķâm-ı celîl-i ħâriciyyeye ‘arż-ı ĥâl-i menŝûr) 

 (Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün) 

 

1 Yek-nigehle göñlümi dün çarpdı birden bir perî 

 Žannıma yâ İngiliz’di yâ Fransız dil-beri 

 Âh ne cevr ile cefâlar itdi oldum serserî 

 Žannıma yâ İngiliz’di yâ Fransız dil-beri 

 

2 Rûy-ı pâki yâ ķamerdir yâ seĥer-gâh kevkebi 

 Çünki bî-şem‘a münevver-sâz idi dünki şebi 

 Lîk mektûm u nühüfte meźhebiyle meşrebi 

 Žannıma yâ İngiliz’di yâ Fransız dil-beri 

 

3 Dûd-ı âh-ı âteşînim çarħa aħterdi bu şeb 

 İĥmirâr-ı çeşm-i ye’sim śanki aħkerdi bu şeb 

 Fevziyâ zîrâ o žâlim cevr gösterdi bu şeb 

 Žannıma yâ İngiliz’di yâ Fransız dil-beri (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 48). 
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 10. Şarķı 

 (Ķapûdân Paşa ĥażretlerine ‘arż-ı ĥâl) 

 (Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün) 

 

1 Seniñ fülk-i ġamıñ atdı beni engîn-i hicrâna 

 Yanar vâpûr-ı göñlüm ŧalsa da nâ-yâb-ı ‘ummâna 

 Biraz ŧatlu śu serp cânâ gelüp bu ķalb-i sûzâna 

 Sirişkim sil sükûnet gelsün ey şûħ çeşm-i giryâna 

 

2 N’olur bir kerre vaślıñla beni sen eyleseñ dil-şâd 

 Yed-i luŧfuñla ġamlardan buyursañ göñlümi âzâd 

 Yeter artıķ ki hecriñle nice dem eyledim feryâd 

 Sirişkim sil sükûnet gelsün ey şûħ çeşm-i giryâna 

 

3 Ķuluñ Fevzî gibi ‘aşķıñla oldum her zamân nâlân 

 Göñül nâr-ı firâķıñla olur rûz u şebân gûyân 

 Yine medĥ ü ŝenâñdan ġayriyi hiç olmadım gûyân 

 Sirişkim sil sükûnet gelsün ey şûħ çeşm-i giryâna (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 51). 

 

 11. Şarķı 

 (Nežâret-i celîle-i mâliyeye ‘arż-ı ĥâl-i menŝûr) 

 (Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün) 

 

1 Gelse ‘âlem bir yere ayıramaz senden beni 

 Şöyle sevdim ki degişmem mâl-ı dünyâya seni 

 Bî-maĥabbet śanma sen bu ‘âşıķ-ı dil-efgeni 

 Şöyle sevdim ki degişmem mâl-ı dünyâya seni 

 

 

 



 

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 5, Aralık 2010, s. 86-145 

100 Mehtap ERDOĞAN 

2 Günde bir kerre görür göñlüm seni eyler śafâ 

 Çünki sevdim ba‘d-ez-în geçmem iderseñ de cefâ 

 Dün buyurmuşsun ki sevmez hiç beni ol bî-vefâ 

 Şöyle sevdim ki degişmem mâl-ı dünyâya seni 

 

3 Zülfüñe dil baġladım ben śanki mecnûn oldum âh 

 Bir görüşde ben de Fevzî gibi meftûn oldum âh 

 Yine var ol dünki luŧfuñ ile memnûn oldum âh 

 Şöyle sevdim ki degişmem mâl-ı dünyâya seni (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 52). 

 

12. Şarķı 

 (Nežâret-i celîle-i evķâf-ı hümâyûna ‘arż-ı ĥâl-i menŝûr) 

 (Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fa‘ûlün) 

 

1 Benim nem var saña şâyeste ey şâh 

 Vaķıfdır yoluña cânım ol âgâh 

 Cemâliñ görmege bir kerre ey mâh 

 Vaķıfdır yoluña cânım ol âgâh 

 

2 Ża‘îfim ĥâlime raĥm it efendim 

 Esîrim saña ey zülf-i kemendim 

 Ne mâlım var ne ĥâlim derd-mendim 

 Vaķıfdır yoluña cânım ol âgâh 

 

3 Ķażârâ dil saña oldı hevâ-dâr 

 Niçün raĥm eylemezsin ey cefâ-kâr 

 Hemân Fevzî ki nezdiñde güneh-kâr 

 Vaķıfdır yoluña cânım ol âgâh (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 54). 
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13. Şarķı 

 (Ticâret nâžırına ‘arż-ı ĥâl-i menŝûr) 

 (Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fa‘ûlün) 

 

1 Amân şûħ-ı şenim zülfi kemendim 

 Seni ġâyetle sevdim gel efendim 

 Bu şeb gördüm seni birden begendim 

 Seni ġâyetle sevdim gel efendim 

 

2 Gelüp bezme münevver eyle mâhım 

 Günehdir ‘âşıķa cevr itme şâhım 

 Yaķar śoñra seni şu nâr-ı âhım 

 Seni ġâyetle sevdim gel efendim 

 

3 Kerem ķıl ey şeh-i iķlîm-i nâzım 

 Ķabûl it luŧf ile işbu niyâzım 

 Amân fâş itme Fevzî’ye bu râzım 

 Seni ġâyetle sevdim gel efendim (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 56). 

 

 14. Şarķı 

 (De‘âvî nežâret-i behiyyesine ‘arż-ı ĥâl-i menŝûr) 

 (Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün) 

 

1 İtme girye gitdi sermâ geldi yaz 

 Bülbülüm gel güller açdı gül biraz 

 Dil-ber-âsâ oldı bâġlar sâde-nâz 

 Bülbülüm gel güller açdı gül biraz 

 

 

 



 

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 5, Aralık 2010, s. 86-145 

102 Mehtap ERDOĞAN 

2 Zînet-i eflâke baśdı zîb-i bâġ 

 Çünki ŧoldı lâle sünbül deşt ü ŧaġ 

 Nûş idüp śahbâ-yı gülden bir tefâġ 

 Bülbülüm gel güller açdı gül biraz 

 

3 Olma sûzân nâr-ı derd-i râz ile 

 Başla râstdan çıķ muvâfıķ sâz ile 

 Raķś idüp şu âfet-i dil-bâz ile 

 Bülbülüm gel güller açdı gül biraz (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 58). 

 

 15. Şarķı 

 (Vilâyet vâlîsine ‘arż-ı ĥâl-i menŝûr) 

 (Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün) 

 

1 Ma‘lum olsun ‘âşıķ-ı bî-çâreniñ ĥâli saña 

 Mülk-i dilde ‘aşķıñ oldı ĥükm iden vâlî baña 

 Gitdi cânı bir yaña yoluñda mâlı bir yaña 

 Mülk-i dilde ‘aşķıñ oldı ĥükm iden vâlî baña 

 

2 Emr ü fermânıñ olursa yoluña ķurbân olam 

 Ħânumânı terk idüp mecnûn-siyâķ ‘uryân olam 

 Şehr ü mıśrımdan çıķup kühsârdaki ‘urbân olam 

 Mülk-i dilde ‘aşķıñ oldı ĥükm iden vâlî baña 

 

3 İster iseñ ‘abd-i bî-âzâd eger işte ķuluñ 

 Görmek isterseñ dili nâ-şâd eger işte ķuluñ 

 Dir iseñ kim benden olmaz yâd eger işte ķuluñ 

 Mülk-i dilde ‘aşķıñ oldı ĥükm iden vâlî baña (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 60). 
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16. Şarķı 

 (Sancaķ mutaśarrıfına ‘arż-ı ĥâl-i menŝûr) 

 (Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fa‘ûlün) 

 

1 Benim şûħ-ı şenim ‘âlem-pesendim 

 Saña zaĥmet olur ey şeh-levendim 

 Olursa bendeñe ruħśat efendim 

 Gelirüm bir gice tenhâca kendim 

 

2 Kim itmez emriñe şâhım iŧâ‘at 

 Ķopar her gün yoluñda bir ķıyâmet 

 İderseñ bendeñe luŧf u ‘inâyet 

 Gelirüm bir gice tenhâca kendim 

 

3 Lisân-ı Fevzi pür-śît ü śadâdır 

 Ŝenâ gülzârına bülbül-edâdır 

 Hemân emr it saña cânı fedâdır 

 Gelirüm bir gice tenhâca kendim (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 61). 

 

 17. Şarķı 

 (Vüzerâ-yı ‘ižâm ve vükelâ-yı fiħâm ĥażerâtından aķrân-ı feħâmet-iķtirânlarına vâdî-i ħulûś u 

maĥabbetde taĥrîrât-ı menŝûre) 

 (Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün) 

 

1 Ŧaķ nişân ey ser-firâzım çünki var üstüñde şân 

 Sîneñi emsem de žann itse gören altun nişân 

 Ħayli dem oldum ķapuñda ‘aşķ ile miĥnet-keşân 

 Sîneñi emsem de žann itse gören altun nişân 
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2 Ĥüsn ü ânıñdan güzellik aldı cümle dil-berân 

 Hep ŧufeyliñdir ĥüsünde meh-veşân-ı sâ’irân 

 Ne var ‘âşıķlar da olsa sâyeñizde kâm-rân 

 Sîneñi emsem de žann itse gören altun nişân 

 

3 Źâtıña maħśûś bu ŧavr u pesendîde-edâ 

 Bir görüşde oldı meftûn ĥüsnüñe bay u gedâ 

 Fevzi’yi memnûn buyur olsun saña cânı fedâ 

 Sîneñi emsem de žann itse gören altun nişân (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 65). 

 

 18. Şarķı 

 (Vüzerâ-yı ‘ižâm ve vükelâ-yı fiħâm ĥażerâtından aķrân-ı feħâmet-iķtirânlarına vâdî-i ħulûś u 

maĥabbetde vâride olan taĥrîrâtıñ cevâb-ı menŝûrı) 

 (Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün) 

 

1 Mihribânım saña geldim boynuma ŧaķup resen 

 Kimse bilmez ĥâlimi gel bil efendim bâri sen 

 Naķd-i bûseñden baña vir luŧf idüp ķarż-ı ĥasen 

 Kimse bilmez ĥâlimi gel bil efendim bâri sen 

 

2 Rûz u şeb derd-i elîm-i fürķatiñle aġlarım 

 Ķalb-i sûzânı da nâr-ı ĥasretiñle daġlarım 

 Birleşüp şu cûy-ı eşkim ile dâ’im çaġlarım 

 Kimse bilmez ĥâlimi gel bil efendim bâri sen 

 

3 Ben kimim di Fevzi’ye dir tende cânsın sevdigim 

 Miŝli yoķ bir şâh-ı ħûbân-ı cihânsın sevdigim 

 ‘Âşıķa iĥsânı çoķ bir mihribânsın sevdigim 

 Kimse bilmez ĥâlimi gel bil efendim bâri sen (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 68). 
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19. Şarķı 

 (‘Ale’l-ıŧlâķ rütbece büyük bulunanlardan küçük bulunanlara vâdî-i ħulûś u maĥabbetde taĥrîrât-ı 

menŝûre) 

 (Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün) 

 

1 Eyle teşrîf gül-‘iźârım gülşeni 

 Var açıl kim ‘âşıķıñ görsün seni 

 Ġurrelensün anda çeşm-i rûşeni 

 Var açıl kim ‘âşıķıñ görsün seni 

 

2 Bülbül-âsâ söyle ey ġonca-dehân 

 Gûş idince şâd ola üftâdegân 

 Mevsim-i ‘ayş u ŧarabdır işbu ân 

 Var açıl kim ‘âşıķıñ görsün seni 

 

3 Luŧf u iĥsân eyle gel ey dil-rübâ 

 İtme Fevzî’niñ recâsını hebâ 

 Faśl-ı güldür esmede bâd-ı śabâ 

 Var açıl kim ‘âşıķıñ görsün seni (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 70). 

 

 20. Şarķı 

 (‘Ale’l-ıŧlâķ rütbece büyük bulunanlardan küçük bulunanlara gelmiş olan taĥrîrâtıñ cevâb-ı menŝûrı) 

 (Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün) 

 

1 Derd-i ‘aşķıñla efendim çâresiz efgendeyim 

 Derdime dermân viśâliñdir anı cûyendeyim 

 Yek-âvâz olup hezâr-ı zâr ile gûyendeyim 

 Ben seniñ bâġında ey gül bülbül-i nâlendeyim 
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2 Mihribânım merĥamet ķıl ‘âşıķ-ı dil-zârıña 

 Ki dem-â-dem yanmada yaķılmadadır nârıña 

 ‘Âşıķı aġlatma cânım güldirüp aġyârıña 

 Ben seniñ bâġında ey gül bülbül-i nâlendeyim 

 

3 Bâd-ı iĥsânıñla aç ġonca-dehânıñ gül biraz 

 Ħâr-ı hecriñ geçdi câna niçe bir artıķ bu nâz 

 Vuślatıñla Fevzi’yi memnûn buyur bârî bu yaz 

 Ben seniñ bâġında ey gül bülbül-i nâlendeyim (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 72). 

 

 21. Şarķı 

 (‘Ale’l-ıŧlâķ rütbece küçük bulunanlardan büyük bulunanlara vâdî-i ħulûś u maĥabbetde ‘arîża-i 

menŝûre) 

 (Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün) 

 

1 Bî-nažîrsin sevdigim ‘âlemde sen 

 Bir meleksin śûret-i âdemde sen 

 Âsumândan inmişin bu demde sen 

 Bir meleksin śûret-i âdemde sen 

 

2 Ne bu sendeki mü’eŝŝir ħûb śadâ 

 Hem olur mı âdemîde bu edâ 

 Bir gören biñ cânını eyler fedâ 

 Bir meleksin śûret-i âdemde sen 

 

3 Dün dimişdiñ idelüm źevķ ü śafâ 

 Ne sebebden şimdi itmezsin vefâ 

 Yaķışur mı Fevzi’ye śor bu cefâ 

 Bir meleksin śûret-i âdemde sen (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 74). 
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22. Şarķı 

 (‘Ale’l-ıŧlâķ rütbece küçük bulunanlardan büyük bulunanlara vâdî-i ħulûśda gelmiş olan ‘arîżanıñ 

cevâb-ı menŝûrı) 

 (Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün) 

 

1 Bülbül-i dil oldı bâġ-ı dil-rübâda ber-murâd 

 Müjde olsun oldı bu şeb ġonca-i baħtım güşâd 

 Eyledi memnûn beni şarŧınca ol iĥsân-nihâd 

 Müjde olsun oldı bu şeb ġonca-i baħtım güşâd 

  

2 Ħayli dem peyġûle-i ĥasretde nâlân oldı dil 

 Ġurbet ilde bir zamân maĥzûn u giryân oldı dil 

 Vaķti geldi şimdi dil-ħâhınca şâdân oldı dil 

 Müjde olsun oldı bu şeb ġonca-i baħtım güşâd 

 

3 Śaġ u var ol mihribânım bendeñi şâd eylediñ 

 Bâġçe-i ķalbim ħarâb olmuşdı âbâd eylediñ 

 Fevzi gelsün bezme diyüp nâmımı yâd eylediñ 

 Müjde olsun oldı bu şeb ġonca-i baħtım güşâd (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 76). 

 

 23. Şarķı 

 (‘Ale’l-ıŧlâķ aķrândan aķrâna vâdî-i ħulûśda mektûb-ı menŝûr) 

 (Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün) 

 

1 Bu günlerde seni bir kerre görsem ey ķamer-ŧal‘at 

 Meserret-yâb olurdı lâ-muĥâle bu göñül elbet 

 Ķuluñ bî-çâreyi raĥm eyleyüp ķıl nâ’il-i vuślat 

 Yeter artıķ efendim cânıma kâr itdi bu ĥasret 
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2 Unutduñ mı ben idim ben hemân esrârıña maĥrem 

 Göñül olmuşdı ħaylî bir zamân vaślıñ ile ħurrem 

 Ne ĥikmet şimdi ben maĥrûm olup aġyâr ola hem-dem 

 Yeter artıķ efendim cânıma kâr itdi bu ĥasret 

 

3 Ne cünĥam var a sulŧânım ki ķıldıñ bendeñi mehcûr 

 Dil-i Fevzî gibi itdiñ sebû-yı ħâŧırım meksûr 

 Bu şarķı ile teśdî‘a nihâyet oldı dil mecbûr 

 Yeter artıķ efendim cânıma kâr itdi bu ĥasret (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 77). 

  

 24. Şarķı 

 (‘Ale’l-ıŧlâķ aķrândan aķrâna vâdî-i ħulûśda gelmiş olan mektûba cevâb-nâme-i menŝûr) 

 (Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün) 

 

1 Miĥnetiñle miŝl-i dâl oldı büküldi ķâmetim 

 Sen gibi bir bî-vefâya yoķdur artıķ ĥâcetim 

 Ķalmadı cevr ü cefâñı çekmege hiç ŧâķatim 

 Sen gibi bir bî-vefâya yoķdur artıķ ĥâcetim 

 

2 Çünki sen aġyâr-nüvâzsın var anıñla hem-dem ol 

 Âşinâña yâd olup bîgânelerle maĥrem ol 

 Ben olam sûzân-ı nâr-ı ĥasretiñ sen ħurrem ol 

 Sen gibi bir bî-vefâya yoķdur artıķ ĥâcetim 

 

3 Sen gibi bî-dâd degil yâ cümle ħûbân-ı cihân 

 Bulunur Fevzi’ye elbet raĥm ider bir mihribân 

 Âh elinden dâd elinden ey cefâ-cû el-amân 

 Sen gibi bir bî-vefâya yoķdur artıķ ĥâcetim (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 79). 
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25. Şarķı 

 (Esmâ-i fünûn ve kütüb üzerine ‘arîża-i Türkiyye-i menŝûre) 

 (Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün) 

 

1 Bülbül-i dil oldı ‘aşķ-ı gül-ruħuñla pür-śadâ 

 Dâ’im eyler gülşen-i ĥüsnüñde feryâd u nidâ 

 Ya‘ni sâde o degildir herkes ider cân fedâ 

 Źât-ı müsteŝnâña maħśûś çünki bu maķbûl edâ 

 

2 Gördi ĥüsnüñ ĥayretinden aġzın açdı ġoncalar 

 Mekteb-i ‘aşķıñda ŧıfl-ı dil viśâliñ heceler 

 Beñzemez kimse saña meydâna gelse niceler 

 Źât-ı müsteŝnâña maħśûś çünki bu maķbûl edâ 

 

3 Her recâsı Fevzi’niñ ibrâmsız âhestedir 

 Ķalbini mesrûr buyurmaķ luŧfuña vâbestedir 

 Her ne miķdâr âb-ı rû dökse saña şâyestedir 

 Źât-ı müsteŝnâña maħśûś çünki bu maķbûl edâ (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 83). 

 

26. Şarķı 

 (Üstâź-ı ekreminden tilmîźine cevâb-nâme-i ‘Arabî-i menŝûr) 

 (Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün) 

 

1 Yıķıldı tîşe-i hecriñle ey şûħ ķalb-i vîrânım 

 Çıķup eflâke iñletdi benim gül-bâng-ı aĥzânım 

 Beni âteşlere atdıñ ‘alevlenmekde nîrânım 

 Hiç olmaz ise bârî bir selâm gönder a sulŧânım 
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2 Nice dem şem‘-i bezmiñde ķuluñ olmuşdı pervâne 

 Ĥużûruñda yanardım dâ’imâ merdâne merdâne 

 Velî şimdi beni atdıñ felâħanlarla bir yana 

 Hiç olmaz ise bârî bir selâm gönder a sulŧânım 

 

3 Ķuśûrı var ise Fevzî’niñ ‘afv it ey kerem-mu‘tâd 

 Ola ķalb-i ġam-âlûdem viśâliñle efendim şâd 

 Esîr-i zülfüñ oldum istemem olmaķlıġı âzâd 

 Hiç olmaz ise bârî bir selâm gönder a sulŧânım (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 86). 

 

 27. Şarķı 

 (Mürîdinden şeyħine vâdî-i ħulûśda ‘arîża-i ‘Arabiyye-i menŝûre) 

 (Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün) 

 

1 Ey cefâ-cû itme bu cevri ķo kâfir-kîş gibi 

 ‘Âşıķa cevr eylemek gelmiş saña bir iş gibi 

 Deldi ġamzeñ sînemi tâ câna geçdi şiş gibi 

 Hû çeker ‘aşķıñla göñlüm sevdigim dervîş gibi 

 

2 Yanmada nâr-ı maĥabbetle derûnum her zamân 

 İñlemekde fürķatiñle ney gibi dâ’im bu cân 

 Sen yine raĥm eylemezsin bendeñe ey bî-amân 

 Hû çeker ‘aşķıñla göñlüm sevdigim dervîş gibi 

 

3 Ebrulanmış ruħlarıñ gördüm ķaranfiller gibi 

 Hem dizilmiş üstine beñler de fülfüller gibi 

 Tekye-i şevķiñde yandı Fevzi ķandiller gibi 

 Hû çeker ‘aşķıñla göñlüm sevdigim dervîş gibi (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 91). 
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28. Şarķı 

 (Mürîdinden şeyħine gelmiş olan ‘arîżaya cevâb-nâme-i ‘Arabî-i menŝûr) 

 (Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün) 

 

1 Aġlama ĥüznüñ baña ‘aks itdi ĥâlim pek yaman 

 Mevsim-i gül devr-i sünbüldür begim şâd ol amân 

 Yeter endûhla delindi sînem ey ķaşı kemân 

 Mevsim-i gül devr-i sünbüldür begim şâd ol amân 

 

2 Lâle-âsâ şebnem-i eşkiñle ŧolmuş çeşmiñ âh 

 Âteş-i ĥüznüñle yanmış rûy-ı âl olmuş siyâh 

 İşbu çarħ-ı kîne-ver eyler seni śoñra tebâh 

 Mevsim-i gül devr-i sünbüldür begim şâd ol amân 

 

3 ‘Andelîbi yek-terennüm ile ħâmûş eyle gel 

 Şu kenâr-ı cûda câm-ı bâdeyi nûş eyle gel 

 Aślı yoķ o fikr-i ħâmı gel ferâmûş eyle gel 

 Mevsim-i gül devr-i sünbüldür begim şâd ol amân (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 95). 

 

 29. Şarķı 

 (Ĥâcı ŧarafından Mekke-i Mükerreme’deki delîline vâdî-i ħulûśda ‘arîża-i ‘Arabiyye-i menŝûr) 

 (Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün) 

 

1 Şu zaħm-ı şevķ-i hecriñ sîneme ħâr-ı muġaylândır 

 Anıñ-çün rûz u şeb śavt-ı zebânım âh u efġândır 

 Ve hem ‘aşķıñla ey âhû ķarâr-gâhım beyâbândır 

 Tecâhül eyleseñ de sen benim ĥâlim nümâyândır  
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2 Derûnum nâr-ı âzârıñ ile sûzân degil midir 

 Dü-çeşmim eşk-i ħûnîn-bâr olup giryân degil midir 

 Tenim ‘uryân u cânım yoluña ķurbân degil midir 

 Tecâhül eyleseñ de sen benim ĥâlim nümâyândır  

 

3 Seniñle germ idi ħaylî zamân bâzâr-ı ülfetler 

 Miyândan ķaldırılmışdı mevâni‘ler ü külfetler 

 Varup Fevzî’ye birlikde iderdik ŧatlu śoĥbetler 

 Tecâhül eyleseñ de sen benim ĥâlim nümâyândır (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 98). 

 

30. Şarķı 

 (Mekke-i Mükerreme’deki delîlden ĥâcıya cevâb-nâme-i ‘Arabî-i menŝûr) 

 (Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün) 

 

1 Bulunmaz sen gibi ‘âşıķ-küş ü bî-dâd dünyâda 

 N’olur bir kerrecik görsem cemâliñ bâri rü’yâda 

 Yoluñda fülk-i dil ġarķ oldı gitdi baĥr-i ħulyâda 

 Be-câdır eylesem senden şikâyet beyt-i ‘ulyâda 

 

2 Esîr-i faķr u keşkûl-dârım ey şûħ ġurbet illerde 

 Rimâl olurum ‘aşķıñla beyâbânlarda çöllerde 

 ‘Acâyib dâstân olmuş bu ĥâlim cümle dillerde 

 Be-câdır eylesem senden şikâyet beyt-i ‘ulyâda 

 

3 Ser-i âzâdemi dûçâr iden böyle ķatı derde 

 Seniñ ĥâl-i siyâhıñdır mücerred ey siyeh-çerde 

 Niçün ġadr eylediñ Fevzî gibi böyle ġarîb merde 

 Be-câdır eylesem senden şikâyet beyt-i ‘ulyâda (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 101). 
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 31. Şarķı 

 (Ĥâcıdan Mekke-i Mükerreme’deki zemzem-i şerîf sâķîsine ‘arîża-i ‘Arabiyye-i menŝûr) 

 (Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fa‘ûlün) 

 

1 Perîşânım begim ĥâlim diger-gûn 

 Amân raĥm it sirişkim oldı Ceyħûn 

 Nice demdir göñül hecriñle pür-ħûn 

 Amân raĥm it sirişkim oldı Ceyħûn 

 

2 Eyâ şâhım niçün luŧf eylemezsin 

 Nüvâzişle gelüp söz söylemezsin 

 Metâ‘-ı ķalbimi hiç bilemezsin 

 Amân raĥm it sirişkim oldı Ceyħûn 

 

3 Beni sâķî şarâb-ı vaśla ķandır 

 Uyumuş baħtımı ħâbdan uyandır 

 İşit Fevzî ŝenâñla şarķı-ħândır 

 Amân raĥm it sirişkim oldı Ceyħûn (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 103). 

 

32. Şarķı 

 (Sâķî-i zemzem ŧarafından ĥâcıya cevâb-nâme-i ‘Arabî-i menŝûr) 

 (Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fa‘ûlün) 

 

1 Göñül hecriñle olmuşdur pür-aĥzân 

 Şebân-rûz itmede feryâd u efġân 

 Ve hem dîdem dem-â-dem oldı giryân 

 Beni luŧfuñla ķıl bir kerre ħandân 
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2 Nice demdir seniñ ey şûħ-ı mümtâz 

 Ŝenâ vü medĥiñe itdim ben âġâz 

 Çü sensin cümle ħûbândan ser-efrâz 

 Beni luŧfuñla ķıl bir kerre ħandân 

 

3 Nedir Fevzî’deki cürm ü ķabâĥat 

 Ki cevr itmekdesiñdir bî-nihâyet 

 Ne ise ‘afv idüp eyle ‘inâyet 

 Beni luŧfuñla ķıl bir kerre ħandân (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 109). 

 

 33. Şarķı 

 (Medîne-i Münevvere’deki firâşiyyet vekîli ŧarafından ĥâcıya cevâb-nâme-i ‘Arabî-i menŝûr) 

 (Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün) 

 

1 Meyli ol şûħ-ı cefâ-cûnuñ ‘aceb 

 Semt-i aġyâra ‘azîmet mi bu şeb 

 Çünki aġyâr iledir ülfeti hep 

 İtmiyor ‘âşıķ ile źevķ ü ŧarab 

 

2 Mâyesi pâk-güherdir bilürüm 

 Nâžım-ı dürr-i hünerdir bilürüm 

 Anca pek râġıb-ı zerdir bilürüm 

 İtmiyor ‘âşıķ ile źevķ ü ŧarab 

 

3 İtmez ol ħûb-ı cihân ‘ahde vefâ 

 Yine dil andan umar derde şifâ 

 Fevziyâ yoķ o sitem-kârda śafâ 

 İtmiyor ‘âşıķ ile źevķ ü ŧarab (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 112). 
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34. Şarķı 

 (Oġlından pederine mektûb-ı Türkî-i mensûr) 

 (Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fa‘ûlün) 

 

1 N’olur bir kerre ey şûħ-ı cefâ-kâr 

 Cefâyı terk idüp olsañ vefâ-kâr 

 Güneh mi oldum ise ben hevâ-dâr 

 Niçün olmaķdasın böyle dil-âzâr 

 

2 Sen ey nâzük-beden bir gül cihânda 

 Yoluñda bülbül-i göñlüm fiġânda 

 Bulunmaz miŝliñ aślâ bu zamânda 

 Niçün olmaķdasın böyle dil-âzâr 

 

3 Amân ey şâh-ı iķlîm-i melâĥat 

 Śaķın kim eyleme cevre cesâret 

 Ķuluñ Fevzî’ye ķıl luŧf u ‘inâyet 

 Niçün olmaķdasın böyle dil-âzâr (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 114). 

 

 35. Şarķı 

 (Pederinden oġlına cevâb-nâme-i menŝûr) 

 (Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün) 

 

1 Eyle reftâr serv-ķâmetlü güzel 

 Bezmi teşrîf it şerâfetlü güzel 

 Bendeñe luŧf it ‘inâyetlü güzel 

 Ħoş ķıyâfetlü leŧâfetlü güzel 
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2 Gerçi çoķ ‘âlemde ħûbân-ı zamân 

 ‘Ar‘ar-ı bâġ-ı melâĥat mû-miyân 

 Miŝlini görmez velî çeşm-i cihân 

 Ħoş ķıyâfetlü leŧâfetlü güzel 

 

3 Fevzi’ye raĥm it ki derdlü cândır 

 Luŧfuña in‘âmıña şâyândır 

 Çün saña çesbân olan iĥsândır 

 Ħoş ķıyâfetlü leŧâfetlü güzel (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 116). 

 

36. Şarķı 

 (Oġlından vâlidesine mektûb-ı menŝûr) 

 (Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün) 

 

1 Şâh-ı ĥüsnüm luŧfuñı cûyendeyim 

 Bülbül-âsâ medĥiñi gûyendeyim 

 Fürķatiñle rûz u şeb nâlendeyim 

 Merĥamet ķıl ‘âşıķ-ı efgendeyim 

 

2 Ne bu vaĥşet sendeki ey âhu-zâd 

 Dil hevâñda oldı miŝl-i tünd-bâd 

 Hep de aġyâr mı ola vaślıñla şâd 

 Merĥamet ķıl ‘âşıķ-ı efgendeyim 

 

3 Ĥasb-i ĥâlimdir benim murġ-ı seĥer 

 Eşk-i çeşmi dökmede hem-çü güher 

 Fevzi-âsâ bendeñim ey tâc-ı ser 

 Merĥamet ķıl ‘âşıķ-ı efgendeyim (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 118). 
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37. Şarķı 

 (Vâlidesinden oġlına cevâb-nâme-i menŝûr) 

 (Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fa‘ûlün) 

 

1 Yine murġ-ı göñül bir âdeme dûçâr
15

 

 Niçün düşdüñ deyü itdimse âzâr 

 Didi mestânelikde oldı nâ-çâr 

 N’olur taħlîś buyursa raĥm idüp yâr 

 

2 Nihâyet yandı göñlüm bî-irâde 

 Anıñ-çün eylemişdim şürb-i bâde 

 Amân oldum çeh-i ‘aşķa fütâde 

 N’olur taħlîś buyursa raĥm idüp yâr 

 

3 Olursa śıdķ ile dildâra ‘âşıķ 

 Olur Fevzî ki oldur merd-i śâdıķ 

 Velî bî-çâre yanmış nâra yazıķ 

 N’olur taħlîś buyursa raĥm idüp yâr (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 120). 

 

38. Şarķı 

 (Zevcesinden zevcine mektûb-ı menŝûr)  

 (Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün) 

 

1 Maŧla‘-ı baħtımdan itdi ħurşid-i kâmım žuhûr 

 Ol sebebden vech-i berrâķımda peydâ oldı nûr 

 Şevķ ü şâdımdan cihâna eyledi ‘aks-i sürûr 

 Çün didi şûħ-ı şenim ki śaĥn-ı gülzâra buyur 

 

 

                                                 
15 Bu mısrada vezin bozuk. 
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2 İtdigi tedbîr raķîbiñ oldı ma’kûs u hebâ 

 Kim ne sözler söylediyse ŧutmadı ol dil-rübâ 

 ‘Âleme bûy-ı sürûrum neşr ide rîĥ-i śabâ 

 Çün didi şûħ-ı şenim ki śaĥn-ı gülzâra buyur 

 

3 ‘Andelîb-i dil gül-i vaślı bulup şemm eyledi 

 Fevzi-âsâ ol leb-i dildârı der-fem eyledi 

 Ĥâśılı şu źevķi bir ben bir daħi Cem eyledi 

 Çün didi şûħ-ı şenim ki śaĥn-ı gülzâra buyur (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 122). 

 

 39. Şarķı 

 (Zevcinden zevcesine cevâb-nâme-i menŝûr) 

 (Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün) 

 

1 Ĥadden efzûn oldı şevķ ü iştiyâķ 

 Oldı ‘aşķıñla dilim şeydâ-siyâķ 

 Ĥâlime raĥm eyle gel bir kerre baķ 

 Oldı ‘aşķıñla dilim şeydâ-siyâķ 

 

2 Žann iderdim ben seni şûħ-ı şenim 

 Raĥm idersin ĥâlime her kez benim 

 İşte yandım oldı âteş meskenim 

 Oldı ‘aşķıñla dilim şeydâ-siyâķ 

 

3 Serv-i nâzım bâġda reftâr eyle gel 

 Fevzi ile seyr-i gülzâr eyle gel 

 ‘Âşıķıña terk-i âzâr eyle gel 

 Oldı ‘aşķıñla dilim şeydâ-siyâķ (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 124). 
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40. Şarķı 

 (Aĥź u ‘iŧâca şerîkinden şerîkine mektûb-ı menŝûr) 

 (Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün) 

 

1 Niçün tenhâ-nişînsin böyle ħârgâh-ı elemlerde 

 Gel ey sînem sürûrı ‘azm-i gülzâr it bu demlerde 

 Şebân-rûz âh çeküp ġam-nâk gezersin sûy-ı yemlerde 

 Gel ey sînem sürûrı ‘azm-i gülzâr it bu demlerde 

 

2 Miŝâl-i cennet olmuş bâġ açılmış lâleler güller 

 Şaķâyıķ la‘l-gûne hem zeberced rengi sünbüller 

 Seĥer-gâh şevķ ile şarķı oķurlar cümle bülbüller 

 Gel ey sînem sürûrı ‘azm-i gülzâr it bu demlerde 

 

3 Beş on günden geçer işbu śafâ-yı gülşen ü gülzâr 

 Olup Fevzî gibi ħâmûş hezâr u dökilür ezhâr 

 Eyâ şâh-ı ĥüsün bunda ne olmaķ iĥtimâli var 

 Gel ey sînem sürûrı ‘azm-i gülzâr it bu demlerde (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 126). 

 

 41. Şarķı 

 (Aĥź u ‘iŧâca şerîkinden şerîkine cevâb-nâme-i menŝûr) 

 (Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fa‘ûlün) 

 

1 Efendim sen gül-i bâġ-ı cihânsın 

 Sehî-ķad serv-reftâr mû-miyânsın 

 Güzellikde müşârün bi’l-benânsın 

 Sürûr-ı sînesin ârâm-ı cânsın 
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2 Nedir ol sendeki sîmîn-ġabġab 

 Nedir ol ġonca-fem ya‘ķût-reng leb 

 Saña dil-bestedir ehl-i cihân hep 

 Sürûr-ı sînesin ârâm-ı cânsın 

 

3 Gelüp bir kerrecik ħâŧır-su’âl it 

 Śorup Fevzî’ye iź‘ân-ı me’âl it 

 Teraħħum eyleyüp tefrîĥ-i bâl it 

 Sürûr-ı sînesin ârâm-ı cânsın (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 128). 

 

42. Şarķı 

(Hediyye taķdîmi içün mektûb-ı menŝûr) 

(Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün) 

 

1 Sem‘-i şefķatle idüp gûş nâle vü efġânımı 

 Sil yed-i iĥsân ile bu dîde-i giryânımı 

 Ben ferâmûş eylemem ‘âlemde hiç sulŧânımı 

 Eyle şâyân-ı ķabûl itdim hediyye cânımı 

 

2 Dil seniñ leylâ-yı zülfüñ ‘aşķına mecnûndur 

 Şerĥa şerĥa oldı tîġ-ı hecr ile pür-ħûndur 

 Yoķdur inkâr ki saña dil-dâde vü meftûndur 

 Eyle şâyân-ı ķabûl itdim hediyye cânımı 

 

3 Fevzi’niñ kâm u sürûrı luŧfuña vâbestedir 

 Gel efendim merĥamet ķılmaķ saña şâyestedir 

 Çün şehen-şâha ‘inâyet eylemek bâyestedir 

 Eyle şâyân-ı ķabûl itdim hediyye cânımı (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 130). 
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 43. Şarķı 

 (Hediyye taķdîmi içün gönderilen mektûba cevâb-nâme-i menŝûr) 

 (Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün) 

 

1 Nâmımı yâr luŧf ile yâd eylemiş 

 Murġ-ı ķalbi ġamdan âzâd eylemiş 

 Hecr ile aġyârı nâ-şâd eylemiş 

 ‘Âşıķı vaśl ile dil-şâd eylemiş 

 

2 Böyle bir yâr-ı vefâ-dâr var ola 

 Cilve-gâhı dâ’imâ gülzâr ola 

 Hem dıraħt-ı maŧlabı pür-bâr ola 

 ‘Âşıķı vaśl ile dil-şâd eylemiş 

 

3 Hiç bulunmaz böyle bir nâzük-edâ 

 Midĥatıyla oldı ‘âlem pür-śadâ 

 Ben daħi itmekdeyim Fevzî ŝenâ 

 ‘Âşıķı vaśl ile dil-şâd eylemiş (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 132). 

 

 44. Şarķı 

 (Tavśiye içün mektûb-ı menŝûr) 

 (Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün) 

 

1 Düşdi göñlüm ‘aşķa âhû dîdelim 

 Gel seniñle gülsitâna gidelim 

 Bülbülüñ feryâdını gûş idelim 

 Gel seniñle gülsitâna gidelim 
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2 Yandı hecriñle dilimde nârlar 

 Sensiz âteş-gâhdır gülzârlar 

 Açdı gülşende gül-i bî-ħârlar 

 Gel seniñle gülsitâna gidelim 

 

3 Cân-ı Fevzî ârzû eyler viśâl 

 İşte virdim ħâk-i pâye ‘arż-ı ĥâl 

 Sen de meyl it azıcıķ ey nev-nihâl 

 Gel seniñle gülsitâna gidelim (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 134). 

 

 45. Şarķı 

 (Tavśiye-nâmeye cevâb-nâme-i menŝûr) 

 (Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün) 

 

1 Bu mevsimde begim her bir ŧaraf gülzâr u gülşendir 

 Viśâliñ ile göñli ‘âşıķıñ memnûn olup şendir 

 Açılmış lâleler güller hezârıñ çeşmi rûşendir 

 Viśâliñ ile göñli ‘âşıķıñ memnûn olup şendir 

 

2 Teraĥĥum eyleyüp üftâdeñe ey mihribânım ben 

 Dimişsin bezm-i vaśla bu gice kendim gelürüm ben 

 Açılmışsın varup anda nihâyet ey gül-i gülşen 

 Viśâliñ ile göñli ‘âşıķıñ memnûn olup şendir 

 

3 Seni görsem deyü Fevzî gezerdi śaĥn-ı ħulyâda 

 Ķanâ‘at eyler idi görmegi ĥattâ ki rü’yâda 

 Sen ise ‘arż-ı dîdâr eylediñ dün ķaśr-ı ‘ulyâda 

 Viśâliñ ile göñli ‘âşıķıñ memnûn olup şendir (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 135). 
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46. Şarķı 

 (Tesliyye ve ta‘ziyye-i maĥzûniyyet içün mektûb-ı menŝûr) 

 (Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün) 

 

1 Ĥüzn-i ķalbiñ eyledi te’ŝîr baña 

 Nazlı yârim gel de it taķrîr baña 

 Söylemezseñ bâri it taĥrîr baña 

 Benden ise eyle gel tekdîr baña 

 

2 Kimden oldı iġbirâr-ı tal‘atıñ 

 Kim giderdi ruħlarıñdan ĥumretiñ 

 Zâ’il olmuş baķ yüzüñden behcetiñ 

 Benden ise eyle gel tekdîr baña 

 

3 Girye-i çeşmiñ ‘aceb benden midir 

 Âh u endûha sebeb benden midir 

 Düşdügüñ efvâha hep benden midir 

 Benden ise eyle gel tekdîr baña (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 137). 

 

 47. Şarķı 

 (Tesliyye ve ta‘ziyye-i ĥüzne dâ’ir gelmiş olan mektûba cevâb-nâme-i menŝûr) 

 (Müstef‘ilün Müstef‘ilün) 

 

1 Baķmaz mısıñ benden yaña 

 Yandım saña yandım saña 

 Raĥm eyle gel bir kez baña 

 Yandım saña yandım saña 
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2 Biñ cân ile dil-dâdeyim 

 Her emriñe âmâdeyim 

 Âteşlere üftâdeyim 

 Yandım saña yandım saña 

 

3 Fevzî gibi ey cân-ı ten 

 Âvâreyim ‘aşķıñla ben 

 Luŧf eyle gel bir kerre sen 

 Yandım saña yandım saña (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 139). 

 

48. Şarķı 

 (Mesned-i vâlâ-yı śadâret-i ‘užmâ içün tebrik-nâme-i menŝûre) 

 (Müstef‘ilün Müstef‘ilün) 

 

1 Göñlüm benim hep sendedir 

 Fikr ü ħayâliñ bendedir 

 Herkes saña efgendedir 

 Teşrîfiñi cûyendedir 

 

2 Gel gülşene ey verd-i nâz 

 Güller gibi açıl biraz 

 İtmekdedir bülbül niyâz 

 Teşrîfiñi cûyendedir 

 

3 Sâzendeler ħânendeler 

 Śaf baġlayup gelmekdeler 

 Fevzî gibi üftâdeler 

 Teşrîfiñi cûyendedir (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 141). 
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 49. Şarķı 

 (Tebrîk-i śadâret-i ‘užmâya dâ’ir gelmiş olan mektûba cevâb-nâme-i menŝûr) 

 (Müstef‘ilün Müstef‘ilün) 

 

1 Yanmaķdadır ķalbimde nâr 

 İtmekdedir dil âh u zâr 

 Medĥiñdeyim miŝl-i hezâr 

 Üftâdeyim ey gül-‘iźâr 

 

2 Ben iderim ġâyet recâ 

 Raĥm eyle gel bir kez baña 

 Nâlendeyim śubĥ u mesâ 

 Üftâdeyim ey gül-‘iźâr 

 

3 Fevzî’ye sen var git disem 

 La‘l-i lebiñ maśś eylesem 

 Mestâne vaśfıñ söylesem 

 Üftâdeyim ey gül-‘iźâr (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 143). 

 

50. Şarķı 

 (Mesned-i vâlâ-yı meşîħat-i ‘ulyâ içün tebrîk-nâme-i menŝûr) 

 (Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fa‘ûlün) 

 

1 A şûħ sen bî-bedelsiñdir cihânda 

 Saña üftâde kim olmaz bu ânda 

 Yeriñ tende degildir belki cânda 

 Saña üftâde kim olmaz bu ânda 

 

 

 



 

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 5, Aralık 2010, s. 86-145 

126 Mehtap ERDOĞAN 

2 N’olur ķoķsam ruħ-ı şeb-bûlarıñdan 

 Tel alsam bend içün gîsûlarından 

 Aśıl derdim leb-i dil-cûlarından 

 Saña üftâde kim olmaz bu ânda 

 

3 Ķuluñ Fevzî saña ġâyet vefâ-dâr 

 Nice bir cevr idersiñ ey cefâ-kâr 

 Kerem ķıl olma sen böyle dil-âzâr 

 Saña üftâde kim olmaz bu ânda (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 144). 

 

 51. Şarķı 

 (Mesned-i meşîħat içün gelmiş olan tebrîk-nâmeye cevâb-nâme-i menŝûr) 

 (Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün) 

 

1 Açılmış lâleler güller 

 Güşûde śaçlı sünbüller 

 İçilmekde mey ü müller 

 Fiġâna çıķdı bülbüller 

 

2 Gel ey şûħ-ı cefâ-mu‘tâd 

 Beni ġamdan buyur âzâd 

 Cihânda herkes oldı şâd 

 Fiġâna çıķdı bülbüller 

 

3 Niçün Fevzî’ye virdüñ ġam 

 Sürûr eyyâmıdır bu dem 

 Açıl baķ işte ey gül-fem 

 Fiġâna çıķdı bülbüller (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 145). 
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52. Şarķı 

 (Mesned-i vâlâ-yı ser-‘askerîye tebrik-nâme-i menŝûr) 

 (Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün) 

 

1 Ey-sipeh-sâlâr-ı ħûbân-ı cihân 

 Eyle iĥyâ ‘âşıķıñı ķıyma cân 

 Źâtıña maħśûśdur bu ĥüsn ü ân 

 Midĥatiñdedir seĥerde bülbülân 

 

2 Bâġa gel it serv-reftârım ħırâm 

 Zîrâ sensiz ‘âşıķa gülzâr ĥarâm 

 Maķdemiñle bula güller iĥtirâm 

 Midĥatiñdedir seĥerde bülbülân 

 

3 Fevzî dilden vaślıñı cûyendedir 

 ‘Andelîb-veş vaśfıñı gûyendedir 

 Çünki bu ĥüsn ü melâĥat sendedir 

 Midĥatiñdedir seĥerde bülbülân (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 147). 

 

 53. Şarķı 

 (Mesned-i vâlâ-yı ser-‘askerî içün gelmiş olan tebrîk-nâmeye cevâb-nâme-i menŝûr) 

 (Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fa‘ûlün) 

 

1 Yoluña cânımı oldum fedâ-kâr 

 Ķuluñ şâhım vefâ-dârım vefâ-dâr 

 Velev ki olsañız da siz dil-âzâr 

 Ķuluñ şâhım vefâ-dârım vefâ-dâr 
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2 Şarâb oldı sirişk-i çeşm-i giryân 

 Kebâb oldı yanup bu ķalb-i sûzân 

 Amân ‘aşķıñla yandım eyle iĥsân 

 Ķuluñ şâhım vefâ-dârım vefâ-dâr 

 

3 İşitdim ki raķîb itmiş şikâyet 

 Ķabûl itme eyâ kân-ı ‘inâyet 

 Ne mümkin ki ide Fevzî ħıyânet 

 Ķuluñ şâhım vefâ-dârım vefâ-dâr (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 149). 

 

 54. Şarķı 

(Riyâset-i celîle-i şûrâ-yı devlete tebrik-nâme-i menŝûr)  

(Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün) 

 

1 ‘Aşķıñ ile aġlayan çeşm-i đarâ‘at bendedir 

 Bed-liķâlardan seni ĥıfž u ĥimâyet bendedir 

 Cevriñe śabr u taĥammülde metânet bendedir 

 Sen baña küsmüşsün ammâ her ķabâĥat bendedir 

 

2 Dimedim mi ben saña kim itme aġyâra nigâh 

 Dimedim mi ben saña kim eyle teşrîf gâh gâh 

 Ŧutmadıñ hiç sözümi ey bî-vefâ sen vâh vâh 

 Sen baña küsmüşsün ammâ her ķabâĥat bendedir 

 

3 Fevzi-i bî-çâreye cevr ü cefâ lâzım mıdı 

 Hem raķîble eylemek źevķ u śafâ lâzım mıdı 

 ‘Ahdiñi bozmaķ ile terk-i vefâ lâzım mıdı 

 Sen baña küsmüşsün ammâ her ķabâĥat bendedir (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 151). 
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 55. Şarķı 

 (Riyâset-i celîle-i şûrâ-yı devlete gelmiş olan tebrîk-nâmeye cevâb-nâme-i menŝûr) 

 (Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün) 

 

1 Uġurlarla ķademlerle buyur ey tende cânım gel 

 Müheyyâdır seniñ-çün bu müzeyyen câmekânım gel 

 Kesildi intižârıñla amân tâb u tüvânım gel 

 Müheyyâdır seniñ-çün bu müzeyyen câmekânım gel 

 

2 Śanursam ey vefâ-mu‘tâd ferâmûş eylediñ va‘di 

 Veyâħud eşref-i sâ‘at gözetdiñ hem daħi sa‘dı 

 Gel artıķ baķma öyle germ ü serd ü berķ u hem ra‘dı 

 Müheyyâdır seniñ-çün bu müzeyyen câmekânım gel 

 

3 Baķ işte şâd-revânıñ âb-ı şevķinden olur girdâb 

 Hem on dördi tamâm mâhıñ seniñle idelim meh-tâb 

 Dil-i Fevzî de bir yandan uçar mânende-i şeb-tâb 

 Müheyyâdır seniñ-çün bu müzeyyen câmekânım gel (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 153). 

 

56. Şarķı 

 (Nežâret-i celîle-i ħâriciyye içün tebrik-nâme-i menŝûr) 

 (Müstef‘ilün Müstef‘ilün) 

 

1 Gel yanıma ey verd-i ter 

 Göñlümdeki ĥüzni gider 

 Dil rûz u şeb feryâd ider 

 Çoķdur bu nâz artıķ yeter 
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2 Baķdım saña dün ķarşudan 

 Didim benimdir şu giden 

 Derd-i dili efzûn iden 

 Çoķdur bu nâz artıķ yeter 

 

3 Fevzî ķuluñ bî-çâredir 

 Hem sînesi śad-pâredir 

 Çün dostluġuñ aġyâradır 

 Çoķdur bu nâz artıķ yeter (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 154). 

 

 57. Şarķı 

 (Nežâret-i celîle-i ħâriciyye içün gelmiş olan tebrîk-nâmeye cevâb-nâme-i menŝûr) 

 (Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün) 

 

1 Derûndan śabrımı çaldıñ 

 Zimâm-ı göñlümi aldıñ 

 Yine ferdâlara śaldıñ 

 Raķîbiñ ķoynına ŧaldıñ 

 

2 Saña ŧoġrı cevâb benden 

 Vefâ gelmez a şûħ senden 

 İşitdim ben daha dünden 

 Raķîbiñ ķoynına ŧaldıñ 

 

3 Cevâb vir Fevzi’ye söyle 

 Saña lâyıķ mıdır böyle 

 Śoyunup bu gice öyle 

 Raķîbiñ ķoynına ŧaldıñ (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 156). 
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58. Şarķı 

 (‘Uhdesine ķâđî-‘askerlik pâyesi tevcîh buyurılan źâta tebrîk-nâme-i menŝûr) 

 (Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün) 

 

1 Nâvek-i cevr ile deldi sînemi bî-dâd felek 

 Görmek ister dâ’imâ bu göñlümi nâ-şâd felek 

 Yaķdı yıķdı ĥâśılı itdi beni berbâd felek 

 Görmek ister dâ’imâ bu göñlümi nâ-şâd felek 

 

2 Bilmiyor mı ĥüzn-i dil encâmı ‘aks eyler aña 

 Bilmiyor mı âteş-i âhımla kendüsi yana 

 Ĥâśılı cevr ü cefâsı ĥadden efzûndur baña 

 Görmek ister dâ’imâ bu göñlümi nâ-şâd felek 

 

3 Fevziyâ âyâ bu çarħa ben ne ‘iśyân eyledim 

 Ki seĥer-gâha ķadar derd ile efġân eyledim 

 Çeşm-i giryânıñ sirişkin baĥr-ı ‘ummân eyledim 

 Görmek ister dâ’imâ bu göñlümi nâ-şâd felek (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 158). 

 

 59. Şarķı 

 (Ķâđî-‘askerlik tebrîkine cevâb-nâme-i menŝûr) 

 (Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fa‘ûlün) 

 

1 Ħaber-dâr mı ‘aceb ol şûħ ki yandım 

 Kebâb oldum şarâb-ı eşke ķandım 

 Ķan aġlarken ķızıl ķana boyandım 

 Amân raĥm eylesün cândan uśandım 
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2 O Leylâ-śûrete Mecnûn-siyâķım 

 Göñülden vaślına pür-iştiyâķım 

 Hemîşe derd ile telħî-meźâķım 

 Amân raĥm eylesün cândan uśandım 

 

3 Dilimden śor ki derd-i ‘aşķ ne güç âh 

 Hele ‘aķlım bu yolda oldı güm-râh 

 Yine raĥm eylemez ol žâlim eyvâh 

 Amân raĥm eylesün cândan uśandım (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 160). 

 

60. Şarķı 

 (‘Uhdesine mevleviyyet tevcîh buyurılan źâta tebrîk-nâme-i menŝûr) 

 (Müstef‘ilün Müstef‘ilün) 

 

1 Ey ġonca-i bâġ-ı emel 

 Açıl amân nâz itme gel 

 Vaśfıña çoķ yazdım ġazel 

 Lâkin şu şarķı pek güzel 

 

2 Gülzâra gel ey nâz-fürûş 

 Şimdi zamân-ı ‘ayş u nûş 

 Baķ naġme-i bülbül ne ħoş 

 Lâkin şu şarķı pek güzel 

 

3 Emr eyleseñ Fevzî’ye ger 

 Bâġ-ı viśâliñde gezer 

 Medĥiñde hem eş‘âr yazar 

 Lâkin şu şarķı pek güzel (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 161). 
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 61. Şarķı 

 (Mevleviyyet tebrîkine cevâb-nâme-i menŝûr) 

 (Müstef‘ilün Müstef‘ilün) 

 

1 Ol gül-‘iźâr gülşendedir 

 Nev-ġonca-veş şermendedir 

 Hecriyle dil nâlendedir 

 Bülbül gibi gûyendedir 

 

2 Yandı begim dil ‘aşķ ile 

 Baķ ĥâline sen źevķ ile 

 Şarķı oķuyup şevķ ile 

 Bülbül gibi gûyendedir 

 

3 Fevzî ķuluñ giryân olup 

 Ķalbi yanup biryân olup 

 Her câmeden ‘uryân olup 

 Bülbül gibi gûyendedir (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 163). 

 

 62. Şarķı 

 (Tebrîk-nâme-i rütbe-i muŧlaķa-i menŝûr) 

 (Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fa‘ûlün) 

 

1 Saña maħśûś ey şûħ bu leŧâfet 

 Saña maħśûś bu ĥüsn ü melâĥat 

 Ķuluñda varsa da gerçi ķabâĥat 

 Yine luŧf it efendim ķıl ‘inâyet 
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2 Śudâ‘ virdim geçen gün ħâk-i pâye 

 Olup hem-dem fiġânım śavt-ı nâya 

 Aķup eşkim dem-â-dem sûy-ı çaya 

 Yine luŧf it efendim ķıl ‘inâyet 

 

3 Ķuluñ Fevzî ne yapsun oldı ‘âşıķ 

 Seniñ nîrân-ı hecriñ ile yanıķ 

 Perîşândır o yüzden ĥâli yazıķ 

 Yine luŧf it efendim ķıl ‘inâyet (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 165). 

 

 63. Şarķı 

 (Rütbe-i muŧlaķa tebrîk-nâmesine cevâb-nâme-i menŝûr) 

 (Müstef‘ilün Müstef‘ilün) 

 

1 Ben ‘âşıķım cândan saña 

 Eyle nigâh benden yaña 

 Sen merĥamet idüp baña 

 Eyle nigâh benden yaña 

 

2 Yaķdı beni dünki sözüñ 

 Niçün çevirmişsin yüzüñ 

 Öyle yumup iki gözüñ 

 Eyle nigâh benden yaña 

 

3 Ey taĥt-ı ĥüsne pâdişâh 

 Fevzî’ye ol iĥsân-penâh 

 Artıķ yeter çekdigim âh 

 Eyle nigâh benden yaña (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 167). 
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64. Şarķı 

 (Kendüsine nişân iĥsân olınana tebrîk-nâme-i menŝûr) 

 (Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün) 

 

1 Yandım ‘aşķıñla efendim başıma tengdir cihân 

 Sûziş-i sînemle eşk-i çeşmim ‘aşķıma nişân 

 Ben gibi bir ‘âşıķa raĥm eylemekdir saña şân 

 Sûziş-i sînemle eşk-i çeşmim ‘aşķıma nişân 

 

2 Giceler śubĥa irince dîdeme ħâb gelmiyor 

 Eylesem de ‘arż-ı ĥâl cânâna vâśıl olmuyor 

 Ol sebebden şîve-kârım ĥâlimi hiç bilmiyor 

 Sûziş-i sînemle eşk-i çeşmim ‘aşķıma nişân 

 

3 Merhem-i vaślıñladır bil iltiyâm bu yâreme 

 Merĥamet ķıl mihribânım baķ benim bir çâreme 

 Fevzi-âsâ özge ĥâl geldi dil-i âvâreme 

 Sûziş-i sînemle eşk-i çeşmim ‘aşķıma nişân (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 168). 

 

 65. Şarķı 

 (Nişân-ı hümâyûn-ı tebrîke cevâb-nâme-i menŝûr) 

 (Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fa‘ûlün) 

 

1 O şûħuñ nâzı ifrâŧdır çekilmez 

 Ki vaĥşet eyleyüp âġûşa gelmez 

 İdüp ülfet de evvel śoñra bilmez 

 Görüp giryân sirişk-i çeşmi silmez 
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2 Vefâsı yoķ cefâ-kâr bir perî-zâd 

 Nigâh itmez ki olsun ‘âşıķı şâd 

 Yaķup eyler dil-i ‘uşşâķı berbâd 

 Görüp giryân sirişk-i çeşmi silmez 

 

3 Ħaber al Fevziyâ ben dil-fikenden 

 Neler çekdim amân ol dil-şikenden 

 Uśandım ĥâśılı cânımla tenden 

 Görüp giryân sirişk-i çeşmi silmez (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 170). 

 

 66. Şarķı 

 (Ramażân-ı şerîf içün tebrîk-nâme-i menŝûr) 

 (Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün) 

 

1 Müjde olsun yâr beni vaślıyla kâmrân eyledi 

 Ħandelerle śad-nüvâziş itdi şâdân eyledi 

 Ĥâśılı raĥm eyleyüp ĥâlime iĥsân eyledi 

 Bir zamân aġlatdı ammâ şimdi ħandân eyledi 

 

2 Çoķ cefâlar eylemişdi bu dil-i nâ-şâdıma 

 Merĥamet gelmişdi ķalb-i âşinâ vü yâdıma 

 İşte ĥatâ i‘vicâc geldi ķad-i şimşâdıma 

 Bir zamân aġlatdı ammâ şimdi ħandân eyledi 

 

3 Çünki encâmında ol şûħ eyledi luŧf u vefâ 

 Hep ĥelâl olsun baña ol itdigi cevr ü cefâ 

 Sâye-i luŧfında sürdüm Fevziyâ źevķ ü śafâ 

 Bir zamân aġlatdı ammâ şimdi ħandân eyledi (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 172). 
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 67. Şarķı 

 (Ramażân tebrîk-nâmesine cevâb-nâme-i menŝûr) 

 (Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün) 

 

1 Rûz u şeb yâre recâ-yı vaślı tekrâr eyledim 

 ‘Afvına maġrûr olup bu ‘aşķı iķrâr eyledim 

 Śubĥ u şâm ħayr-ı du‘âsın yâd u teźkâr eyledim 

 Śâ’im iken ‘îd-i vaśla irdim ifŧâr eyledim 

 

2 Vuślatından ħayli demler vâķı‘â dûr eyledi 

 Anca şimdi raĥm idüp iĥsân-ı mevfûr eyledi 

 Ĥâśılı bu göñlümi kâmımca mesrûr eyledi 

 Śâ’im iken ‘îd-i vaśla irdim ifŧâr eyledim 

 

3 Fevzi-i nâ-kâmı dil-şâd itdi yârim müjdeler 

 Söyleyim kim bu sürûrı ħalķa i‘lân ideler 

 Hep gelüp aĥbâb disünler baña rûşen dîdeler 

 Śâ’im iken ‘îd-i vaśla irdim ifŧâr eyledim (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 174). 

 

68. Şarķı 

 (Sâl-i cedîd içün tebrîk-nâme-i menŝûr) 

 (Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fa‘ûlün) 

 

1 Yeter artıķ a şûħ cevr-i bedîdiñ 

 Zamânı geldi ol luŧf-ı mezîdiñ 

 Ser-i sâleydi çün va‘d-i medîdiñ 

 Sa‘îd olsun begim sâl-i cedîdiñ 
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2 Derûnum şâd ola bâbıñda cânım 

 Ki geldimse saña müjde-resânım 

 Ne söyler baķ benim işbu zebânım 

 Sa‘îd olsun begim sâl-i cedîdiñ 

 

3 Saña itmekdeyim ħayr-ı du‘âlar 

 Ve hem Fevzî gibi medĥ ü ŝenâlar 

 Ķabûl olsun bu dem artıķ recâlar 

 Sa‘îd olsun begim sâl-i cedîdiñ (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 176). 

 

 69. Şarķı 

 (Tebrîk-i sâle cevâb-nâme-i menŝûr) 

 (Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün) 

 

1 Şâh-ı ĥüsnüm luŧfa şâyân ķıl beni 

 Nîm-nigâhıñ ile şâdân ķıl beni 

 Nâ’il-i elŧâf u iĥsân ķıl beni 

 Ĥâśılı vaślıñla ħandân ķıl beni 

 

2 Vuślatıñdan başķa yoķ derde devâ 

 Ħâk-i pâye itdim artıķ ilticâ 

 ‘Âşıķa raĥm eyleyüp itme cefâ 

 Ĥâśılı vaślıñla ħandân ķıl beni 

 

3 Fevzi-i bî-çâreye itme ‘itâb 

 Göñlini şâd itmege eyle şitâb 

 Tâ ki bulsun mülk-i ĥüsnüñ âb u tâb 

 Ĥâśılı vaślıñla ħandân ķıl beni (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 178). 
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70. Şarķı 

 (Mevlid cem‘iyyetine da‘vet içün teźkire-i menŝûre) 

 (Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün) 

 

1 İşbu dem gûş-ı nevâ-yı bülbülân pek ħoş olur 

 Mevce-i deryâ-yı ‘aşķ-ı ‘âşıķân pür-cûş olur 

 Gülsitânda seyr-i dildâr eyleyen bî-hûş olur 

 Ba‘d-ezîn faśl-ı rebî‘dir bâġlar aħđâr-pûş olur 

 

2 Gâhi mîve geh şükûfe eyleyüp zeyn-i nihâl 

 Verd ü reyĥân açılup eŧrâf olur cennet-miŝâl 

 Seyr iden âzâd olup ġamdan olur mesrûr-ı bâl 

 Ba‘d-ezîn faśl-ı rebî‘dir bâġlar aħđâr-pûş olur 

 

3 Fevzi-i ġam-nâke tebşîr eyleyiñ kim ola şâd 

 Çünki dün gülzârda itdi nâmını ma‘şûķı yâd 

 Eylesün artıķ terennüm olaraķ bülbül-nihâd 

 Ba‘d-ezîn faśl-ı rebî‘dir bâġlar aħđâr-pûş olur (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 180). 

 

 71. Şarķı 

 (Mi‘râciyye cem‘iyyetine da‘vet içün teźkire-i menŝûre) 

 (Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün) 

 

1 Ŧoġrusı dil-ħâhım üzre oldı göñlüm şâdmân 

 İşte ĥattâ nâśiyemde bu sürûr andan nişân 

 Şâhid-i kâmım žuhûr itdi bu şeb bâ-‘izz ü şân 

 Şu‘le-i şevķimle raħşândır nücûm-ı âsumân 

 

 

 



 

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 5, Aralık 2010, s. 86-145 

140 Mehtap ERDOĞAN 

2 Var idi zîr-i żamîrimde nihânî bir murâd 

 Ħayliden cây-ı ĥuśûle gelmeyüp itdi ‘inâd 

 Ârzûm üzre žuhûrından bu şeb dil oldı şâd 

 Şu‘le-i şevķimle raħşândır nücûm-ı âsumân 

 

3 Śaġ u var ol Fevziyâ sende olur ĥâśıl emel 

 Gâh olur gâhî de olmaz böyledir vaż‘-ı emel 

 Bilmem artıķ ben bu şeb irdim murâda bî-cedel 

 Şu‘le-i şevķimle raħşândır nücûm-ı âsumân (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 181). 

  

72. Şarķı 

 (İfŧâr da‘veti içün teźkire-i menŝûre) 

 (Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün) 

 

1 Yâr yasaġ itdi şarâb-ı vaślı bilmem nitmeli 

 Bunda var śavm-ı firâķ ġayri diyâra gitmeli 

 Ķandil-âsâ nâr-ı hecriyle yanup da bitmeli 

 Öyledense gâhi imsâk gâhi ifŧâr etmeli 

 

2 Dün buyurdı şâh-ı ĥüsnüm ki ŧutuñ śavm-ı viśâl 

 ‘Îd-i vaśla irdürüp itmem size ‘arż-ı cemâl 

 Çâre ne artıķ bize lâzımdır emre imtiŝâl 

 Öyledense gâhi imsâk gâhi ifŧâr etmeli 

 

3 Fevziyâ sen de firâķ-ı yâr ile giryân mısın 

 Şiddet-i cû‘-ı śiyâm-ı hecr ile nâlân mısın 

 Âteş-i ‘aŧş-ı zülâl-i la‘line sûzân mısın 

 Öyledense gâhi imsâk gâhi ifŧâr etmeli (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 182). 

 

 



 

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 5, Aralık 2010, s. 86-145 

 

141 Mehmed Fevzî Efendi'nin Kevâ‘ib-i Şi‘r ü İnşâ Adlı Eseri ve Bu Eserdeki Şarkıları 
 

 73. Şarķı 

 (Nikâĥ cem‘iyyetine da‘vet içün teźkire-i menŝûre) 

 (Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fa‘ûlün) 

 

1 Göñül âzâde-reftâr idi her sû 

 Velî bend eyledi zencîr-i gîsû 

 Ne ħoşdur ķoķlasañ şu bûy-ı şeb-bû 

 Ne zîbâdır amân şu çeşm-i âhû 

 

2 Dili yekden ider meftûn ol âfet 

 Miyânı mûydur ķaddi ķıyâmet 

 N’olur itse baña bir kez ‘inâyet 

 Ne zîbâdır amân şu çeşm-i âhû 

 

3 O şûħuñ miŝlini hiç görmedim ben 

 Eger bir kerre görseñ Fevziyâ sen 

 Cemâliyle olurduñ dîde-rûşen 

 Ne zîbâdır amân şu çeşm-i âhû (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 184). 

 

 74. Şarķı 

 (Velîme cem‘iyyetine da‘vet içün teźkire-i menŝûre) 

 (Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün) 

 

1 Geçdi artıķ ol şeh-i nâza dilek 

 Raķś ider baķ şevķ ü şâdımla felek 

 Olmadı âħir hebâ bunca emek 

 Raķś ider baķ şevķ ü şâdımla felek 
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2 Göñlümi vaślıyla şâdân eyledi 

 Vechimi luŧfıyla ħandân eyledi 

 Destime teslîm-i dâmân eyledi 

 Raķś ider baķ şevķ ü şâdımla felek 

 

3 Oldı Fevzî ġonca-i baħtım güşâd 

 Çünki itmiş nâmımı ol şûħ yâd 

 Ol sebebden ķalb-i nâ-kâm oldı şâd 

 Raķś ider baķ şevķ ü şâdımla felek (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 185). 

 

 75. Şarķı 

 (Ħıtân cem‘iyyetine da‘vet içün teźkire-i menŝûre) 

 (Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün) 

 

1 Geldi işte a begim mevsim-i yaz 

 Bülbülân itdi sürûda âġâz 

 Ħâk-i pâya iderim ben de niyâz 

 İdelim źevķ u śafâ bâġda biraz 

 

2 Baña bir kerre nigâh eyle amân 

 Ĥâlimi itme firâķıñla yaman 

 Ķalmadı hecriñe śabrım gel inan 

 İdelim źevķ u śafâ bâġda biraz 

 

3 Âteş-i fürķatiñe yandı özüm 

 Ŧoġrıdır söyledigim cümle sözüm 

 Raĥm idüp Fevzi’ye gel iki gözüm 

 İdelim źevķ u śafâ bâġda biraz (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 186). 

 

 



 

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 5, Aralık 2010, s. 86-145 

 

143 Mehmed Fevzî Efendi'nin Kevâ‘ib-i Şi‘r ü İnşâ Adlı Eseri ve Bu Eserdeki Şarkıları 
 

 76. Şarķı 

 (Ĥacc-ı şerîfe niyyet iden źâtıñ cem‘iyyetine da‘vet içün teźkire-i menŝûre) 

 (Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün) 

 

1 Dâstân oldum nigârâ düşdi nâmım dillere 

 Eşk-i çeşmim ĥasretiñle döndi tîre seyllere 

 Sen yine raĥm itmeyüp atdıñ bu ġurbet illere 

 Vaślıña dil sa‘y iderken işte düşdi çöllere 

 

2 Ey sitem-kâr söylenür kim bu mıdır resm-i vefâ 

 Ħayli dem itmekdesiñdir ‘âşıķa cevr ü cefâ 

 Nice bir bu sa‘y kim hiç sürmedim źevķ u śafâ 

 Vaślıña dil sa‘y iderken işte düşdi çöllere 

 

3 Ne olurdı Ka‘be-i vaśla delâlet eyleseñ 

 Raĥm idüp girdâb-ı hecriñden śıyânet eyleseñ 

 Fevzi-i üftâdeye luŧf u ‘inâyet eyleseñ 

 Vaślıña dil sa‘y iderken işte düşdi çöllere (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 187). 

 

 77. Şarķı 

 (Muŧlaķâ ülfet ü maĥabbet cem‘iyyetine da‘vet içün teźkire-i menŝûre) 

 (Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün) 

 

1 Ne a‘lâ kim viśâl-i yâr aġyâra ĥarâm oldı 

 Raķîb-i bed-liķâ mehcûr olup meksûr-ı câm oldı 

 Kedersizce aśıl aĥbâb ile şürb-i müdâm oldı 

 Bu şeb meclis maĥabbetlerle miskiyyü’l-ħıtâm oldı 
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2 Eger gelmeye idi yâr-ı ħoş-reftâr o hengâmda 

 Olur mıydı meserretler ‘aceb bu ķalb-i nâ-kâmda 

 Hele teşrîf buyurdı luŧf idüp de ol gül-endâm da 

 Bu şeb meclis maĥabbetlerle miskiyyü’l-ħıtâm oldı 

 

3 Śaķın kim sû’-i žann itme deyüp Fevzî kitâbsızdır 

 Çün ol ekl-i kebâb eyler velî şürb-i şarâbsızdır 

 Meveddetler ve ülfetler ider ammâ ‘itâbsızdır 

 Bu şeb meclis maĥabbetlerle miskiyyü’l-ħıtâm oldı (Mehmed Fevzî Efendi 1287: 189). 

 

Sonuç 

Nazım şekli ve nazım türü arasında zaman zaman farklı alanlara dâhil edilebilen şarkı, murabba başta olmak 

üzere muhammes, müseddes, müsemmen, gazel ve müstezad gibi farklı şekillerde ve yine aşk başta olmak üzere 

tevhîd, münâcât, na‘t, medhiye ve ele aldığımız eserde de gördüğümüz üzere her ne kadar aşkla olan bağını 

koparmadan da olsa tebrikten hediye takdimine, nikâh ve sünnet dolayısıyla düzenlenen davetlerden çeşitli 

sebeplerle bir araya gelinen toplantılara kadar çok değişik konular üzerine yazılmıştır. Ancak Mehmed Fevzî’nin 

şarkıları 19. yüzyıla aittir ve onun şarkılarının, şarkı konularını genişlettiğine dair yapılacak olan 

değerlendirmelerde 19. yüzyılın bir nazım şeklinin veya türünün klasik özelliklerini belirleyici bir dönem 

olmadığı hususu göz ardı edilmemelidir.  

Kevâ‘ib-i Şi‘r ü İnşâ adından da anlaşıldığı gibi inşa üzerine kaleme alınmış bir eserdir. Ancak içerisinde 

gazeller, mesnevi nazım şekliyle yazılmış kısa manzum parçalar ve şarkılar da bulunmaktadır. Bu da konumuz 

olan şarkıların divanların dışında başka eserlerde de yer almış olabileceğini gösteriyor. Ayrıca bir inşa kitabı 

olmasına rağmen Kevâ‘ib-i Şi‘r ü İnşâ’da her mensur kısmın sonunda konuyla ilgili kısa bir mesneviyle beraber 

birer gazel ve şarkıya yer verilmiş olması her inşa kitabında rastlanılan bir durum olmaması yönüyle dikkat 

çekici olarak görünmektedir.  
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