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Hurufi Arş/ Divônı Alfabetik Şiir Dizini
Bahattin Kahraman,

Balıkesir Üniversitesi

Hurufi Arş/ Olvônı, 1989 yılında tamamladığımız yüksek lisans çalışmamızdır .
Henüz yayınlanmamıştır . Divan metni, o zamanki imkanlarla, üç nüsha esas
alınarak oluşturulmuştur: Millet Ktp . Ali Emiri (manzum eserler) No : 285, Mevlana Müzesi Abdülbaki Gölpınarlı Ktp . No: 201, Koyunoğlu Müzesi Ktp . No:
12797. Toplam 3260 beyit hacmindedir. Lisans ve yüksek lisans öğrenimim sı
rasında kendisinden ders alma fırsatı bulduğum değerli hocam Prof. Dr. Mehmet Özmen için hazırlanan Armağan Kitabı vesilesiyle, söz konusu çalışmada
yer alan şiirlerin dizini, ilk kez ilgililerin istifadesine sunulmuş oldu. Elinizdeki
dizin, araştırmacılara kolaylık sağlamak amacıyla, mevcut manzumelerin ilk
beyitleri, baş harflerine göre alfabetik sıraya konularak hazırlandı. Arşi (d.
970/1562 - ö. 1030/1620), her ne kadar Bektaşi şairler için hazırlanmış kimi
antolojilerde anılsa da, esasen Hurufilik felsefesine bağlı bir divan şairidir. Divan'ı ise, Hurufılik'e bağlı olup Türkçe söylemiş şairlere ait eserler arasında,
edebi değeri ve muhtevasıyla öne çıkmakta, Hurufilik araştırmalarının ana
kaynaklarından sayılmaktadır .

Abdal olu ban velvele şal tasına dehrüfi /Çal yuf borusın şahına
rüfi (Gazel, 7 beyit, Mef Olü Mefô'l/ü Mefô'llü Fa'Cılün).

paşasına

deh-

Ab-ı dehenüfi bayat-ı candur / tıatt-ı rubun ayet-i Dubandur (Gazel, 8 beyit,
MefCılü Mefô 'ilün Fa'Cılün).
Ab-ı rabmetle yudı 'alemi tıallak-ı cihan/ CUy-ı Kevser gibi her köşe yürür abı revan (Gazel, 7 beyit, Fe'ilôtün Fe'ilôtün Fe'ilôtün Fe'ilün).

Ab u tabı eyü bir taze civan ister min / Cism-i efsürdem içün rub-ı revan ister
min (Gazel, 5 beyit, Fe'ilôtün Fe'ilôtün Fe'ilôtün Fe'ilün).
Aceb bi-misl ü hem-tadur civan-ı Esterabadi / f:layat-ı can virür her dem zebanı Esterabadi ("Der-medb-i Şah-ı Velayet Esterabad-sakin Fazl-ı Yezdan", Gazel, 7 beyit, Mefô'llün Mefô 'llün Mefô'l/ün Mefô'llün).
Ah eger derd-i dile şalmasa dildar deva / Dud-ı ah-ı dil olur gökde siham-ı
sevda ("Gazel-i bi-nokta", Gazel, 5 beyit, Fe'ilôtün Fe'ilôtün Fe'ilôtün
Fe'ilün).
Ah-ı dil kıldı eser dağlara taşlara / Yar rabm eylemedi gözden akan yaşlara
(Gazel, 5 beyit, Fe'ilôtün Fe'ilôtün Fe'ilôtün Fe'ilün).

Ah kılsam tir-i ahum çarb-ı abiardan geçer/ ~atre-i eşküm dökülse seng-i mermerden geçer (Gazel, 5 beyit, Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilün).
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Ahmed ü Mahmud Ebu'l-Kasımdur ol/ Sırr-ı isma'll ü İbrahimdür ol ("Velehu",
Tuyug, Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilün).
Akdı sirişk-i

tlz-rev ab-ı 'uyuna benzedi / Aglayu aglayu gözüm kase-i buna
benzedi (Gazel, 5 beyit, Müfte'ilün Mefô 'ilün Müfte'ilün Mefô'ilün) .

Akıtdı

gamunla gözlerüm ab-ı eres /Cem' oldı temaşasına ahbab-ı eres ("Velehu", Rubai, Ahreb) .

Akıtdı yaşumı

yem kıldı ' aşkun /Beni rüsvay-ı 'alem kıldı 'aşkun (Gazel, 5 beyit,

Mefô'llün Mefô'llün Fa' Olün).
Akl-ı

tebah bir yana 'ömr-i günah bir yana/ Yar ile macera -yı dil olmadı vah bir
yana (Gazel, 7 beyit, Müfte'ilün Mefô'ilün Müfte'ilün Mefô'ilün) .

Alemde idersem n'ola da'va-yı Ene 'l-f:ıak / Manşur-ı zamanam / Dar-ı limeni'/mülk benem hakim-i mutlak/ Dara-yı cihanam ("Müstezad-ı Diger", Müstezad, 5 beyit, MefO/ü Mefô'llü Mefô 'llü Fa'Olün il MefO/ü Fa'Olün) .
Alldür tatih-i

bab- ı

velayet / Alldür hadl-i

rah-ı

hidayet ("Velehu", Tuyug,

Mefô 'llün Mefô'llün Fa'Olün).
Alsa eline cevr ü cefa yayını felek / Tir-i gam-ı zamaneye başum nişanedür
("Kıt'a", Kıt ' a, 4 beyit, MefO/ü Fô 'ilôtü Mefô'l/ü Fô'ilün) .
An dil ki ne-şod be-'ışk alude-derd /Der çah-i teneş be-mand çün ahen-i serci
("Velehu", Farsça, Rubai, Ahreb).
Anlan tarlk-i 'aşk içre hergiz Ferhad u Kaysun ' aşk ile adın / Mekr-i zenana
ugradı anlar bulmadı 'aşkun bir katre dadın (Gazel, 7 beyit, Müstefilôtün

Müstefilôtün Müstef ilôtün Müstef ilôtün) .
Aşık o durur derde şabr ide ola şakir /'Abid o durur l:lakkun yadına ola fakir

(Gazel, 5 beyit, MefO/ü Mefô'l/ün

MefıJ/ü

Mefô'llün) .

Aşık-ı zaruz rub-ı dildardur eglencemüz / Bülbül -i şurldeyüz gülzardur eglen-

cemüz (Gazel, 5 beyit, Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilôtü n Fô'ilün) .
Aşıl5un meşrebi fütade gerek/ Dilberün şefkati ziyade gerek (Gazel, 5 beyit,

Fe 'ilôtün Mefô 'ilün Fe'ilün) .
Aşk

ile bir bülbül-i nalan dir isen işte ben/ Bag-ı hüsne bir gül-i bandan dir isen
ben (Gazel, 6 beyit, Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilün).

işte

Aya ola mı bana leb-a-leb / Ol slm-zenab turunc-gabgab (Gazel, 5 beyit,

MefO/ü Mefô'ilün Fa'Olün).
kıldum harf-i vahidde
Gazel, 7 beyit, Fô'ilôtün

Bô-i Bismi'llôh ile Kur'ana itdüm ibtida / Kôf u Yô vü Oô/i
eda

("Dlvan-ı 'Arşl

Baba kaddese

sırrahu'l-a'la",

Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilün) .
Bismi'llôhiraf:ımônirraf:ılm olmak gerek/ Vakıf-ı esrar-ı Kur'an-ı A?lm olmak gerek (Gazel, 5 beyit, Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô 'ilôtün Fô'ilün) .

Bô-i

Bakır oldı

'arif-i Rabbü'l-'ula

/Bakır oldı

Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilün).

hadl-i mülk-i beka ("Velehu", Tuyug,
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Bô oldı lebüfi ' unfu~adur no~ta-i Bô / Binün elif oldı eb olur ~ılma iba
(" Ruba'iyat", Rubai, Ahreb) .
Başuma

plrane-ser düşdi yine sevda-yı 'aş~ / Göfilümi sevda-yı zülfi eyledi
(Gazel, 9 beyit, Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô 'ilün).

me' va -yı ' aş~
Başumı ne~r

ideliden berü sen bl-bedele / Yetişüp peyk-i ecel canuma eyler
'acele (Gazel, 5 beyit, Fe'ilôtün Fe 'ilôtün Fe 'ilôtün Fe 'ilün) .

Behey ateş gülistansın mı yobsa /Açılmış verd-i bandansın mı yobsa (Gazel, 7
beyit, Mefô'/lün Mefô'llün Fa 'u lün) .
Behişte l:ıCırl

vü gılmanlar ile/ Girüp seyr iderüz Rıçivanlar ile (Gazel, 7 beyit,
Mefô'llün Mefô 'l/ün Fa 'ulün) .

Ben l:ıayat-ı ab-ı ljızrı la'l-i canan bulmışam / La 'l-i can-babşında anufi cismüme
can bulmışam (Gazel, 7 beyit, Fô 'ilôtün Fô 'ilôtün Fô'ilôtün Fô 'ilün) .
Ben ne seg Sünniyem ne Şl' a-i bar/ Benem etba'-i
beyit, Fe'ilôtün Mefô'ilün Fe 'ilün).

Al-i

Peygamber (Gazel, 19

Benci itdi canı sils ile-i tarı dilberüfi / Oldı gönü l esiri dil-figan dilberüfi (Gazel,
7 beyit, Mefulü Fô'ilôtü Mefô'llü Fô'ilün) .
Bende-i Fazl-ı ljudayuz ta ebed / Talib-i te'vll-i Bô'yuz ta ebed ("Velehü", Tu yug, Fô 'ilôtün Fô 'ilôtün Fô 'ilün).
Benem ki mal:ırem-i esrar-ı ~at-ı lem-yezelem / Mul:ılt-i cümle me?ahir şıfat-ı
bl-bedelem ("Mul:ıammes", Muhammes, 5 bent, Mefô'ilün Fe 'ilôtün
Mefô'ilün Fe'ilün) .
Benem ki rah-ı diyar-ı dile ferld-revem / S üvar-ı bak-i tabl'at-n ikata can-şine
vem (Gazel, 5 beyit, Mefô'ilün Fe 'ilôtün Mefô'ilün Fe'ilün) .
Benem meydan-ı 'aş~ufi na-muradı/ Ser-efgen erlerüfi
beyit, Mefô 'llün Mefô 'llün Fa'ulün).

çabük-süvarı

(Gazel, 8

Benem ol bende-i fa~lr ü l:ıa~lr / Künc-i gamda bela vü derde esir (Gazel, 5
beyit, Fe'ilôtün Mefô'ilün Fe'ilün).
Benem ol padişe h - i 'a lem ü bl-ba te m ü bl-sikke vü bl-butbe vü bl-tabl u 'alem
bl-zer ü bl-zür /Ne serlrüm ne vezlrüm var eger şürete amma ki l:ıa~l~atde
benem cümle cihan bal~ına manzür ( " Bal:ır-i Tavil" , Gazel, 7 beyit,
Fe 'ilôtün) .
Beni odlara bıra~dufi bire şekker-şikenüm gel / Elem-i mil:ınete ya~dufi bire
şekker-şikenüm gel (Gazel, 5 beyit, Fe 'ilôtün Fe 'ilôtün Fe'ilôtün Fe 'ilün)
.
Benüm can içre cananum gel abı / Ten-i efsürdeme canum gel
beyit, Mefô 'llün Mefô'llün Fa'ulün) .

abı

(Gazel, 7

Benüm yar-i vefadarum gel abı / Derün-ı dilde efkarum gel abı (Gazel, 5 beyit,
Mefô'ilün Mefô 'llün Fa'ulün) .
Beya behey ser-i kCıyında sakin olducagum / ~apufida bendelerü file mesakin
olducagum (Gazel, 5 beyit, Mefô'ilün Fe'ilôtün Mefô'ilün Fe'ilün) .
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Beya saki be-kün evkat-i ma büş / Be-nüşan mey be-men şeyda tu hem nüş
(Farsça, Gazel, 7 beyit, Mefô'llün Mefô 'llün Fa'Cılün) .
Bezm-i şarab u şahid şal:ın-ı şafa-yı gülşen / Rind-i tarab-fezaya
me'men (Gazel, 5 beyit, MefO/ü Fô'ilôtün MefO/ü Fô'ilôtün).

oldı

enls ü

Bl-bade zahid-i buşk babtı karaya kaldı/ Cam-ı şarab u şahid ehl-i şafaya kaldı
(Gazel, 5 beyit, Müstefit ün Fa 'Cı lün Müstef ilün Fa'Olün) .
Bl-baber rül:ı neydügin ne bilür / Zat-ı memdul:ı neydügin ne bilür (Gazel, 5
beyit, Fe'ilôtün Mefô'ilün Fe 'ilün).
Bi-l:ıamdi' llah hele bir nazenln-i şeh-levendüm var/ Civanan içre kurş-ı meh

gibi 'arif-pesendüm var (Gazel, 5 beyit, Mefô'llün Mefô'llün Mefô'l/ün

Mefô'l/ün).
Bi-l:ıamdi'llah

ez lutf

ki 'Arşl bende ra an Fazl yari dad / Biyamuzend 'i lm-i min ledün
üstad (Farsça, Gazel, 7 beyit, Mefô'llün Mefô'llün Mefô'l/ün

şod

Mefô'llün) .
Bi'l-kuvve idüm evvel a'yan oluban geldüm / Bi'l-fi ' I me~ahirden buyan oluban
geldüm (Gazel, 14 beyit, Mef O/ü Mefô'llün Mef Olü Mefô 'llün).
Bi'l-kuvvede gizlü kenz idi nokta-i ~at / Bi'l-fi'le gelüp görindi si vü dü şıfat
("Velehü ", Rubai, Ahreb).
Bilmek istersen nedür ma'na-yı sırr-ı mul:ıkemat/ Kendü vechün muşl:ıafından
eyle l:ıall-i müşkilat (Gazel, 7 beyit, Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilün).
Bil

kim ehl-i Fazla dürlü azar itdiler / Uydılar şeytan-ı şuma
itdiler (Gazel, 15 beyit, Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ifôtün Fô'ilün) .

şular

l:iakkı

inkar

Bir buse 'ata kıldı o meh bi r de umarsın / Ey dil ne 'acebdür bu ki buldukça
bunarsın (Gazel, 5 beyit, MefCılü Mefô'llü Mefô'llü Fa'Olün).
u bl-kes ü bl-banumanam bunda ben/ ~uvvet ü kudretde şanma natüvanam bunda ben (Gazel, 5 beyit, Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô 'ifôtün Fô'ilün).

Bl-refık

Bir elifdür
Rıc;lvan

~ametün kim menzili can içredür / Ya nihal-i tazedür kim
içredür (Gazel, 5 beyit, Fô 'ilôtün Fô'ilôtün Fô 'ilôtün Fô'ilün) .

bag-ı

Bir iki üç dört ü beş altı yedi/ Gösterür a'dad-ı engüşt-i yedi (Gazel, 5 beyit,

Fô'ifôtün Fô 'ilôtün Fô'ilün).
Bir kerre dabı görsem ol serv boylı yarı/ Bin can ile olaydum yolında baksan
(Gazel, 5 beyit, Müstefilün Fa 'Cı lün Müstefilün Fa'Olün) .
Bir lal:ı~a görmezsem sen i cana cünunum cüş ider / Gördükde aklum dagılur
aşkun beni bl-hüş ider (Gazel, 5 beyit, Müstefit ün Müstefilün Müstef ilün

Müstefilün) .
Bir söz diyeyin sana şakın kılma iba /Ta itmeyesin 'ömrüni dünyada heba ("Velehü", Rubai, Ahreb) .
Bir yana şiddet-i zamane-i dün/ Bir yana cevr-i gerdiş-i varün (Gazel, 7 beyit,

Fe'i/ôtün Mefô'ifün Fe'ilün) .
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Bl-vefalıkdur işün

ey felek-i bl-bünyad / Sana bel baglayanun 'ömrini kıldun
ber-bad (Gazel, 7 beyit, Fe'ilôtün Fe'ilôtün Fe'ilôtün Fe'ilün) .

Biz kabal:ıat anlar erbab-ı sübanverlerdenüz / Biz feşal:ıat mülkinün tabtına
serverlerdenüz (Gazel, 7 beyit, Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô 'ilôtün Fô'ilün) .
Biz ki bu kaşr-ı zümürrüd içre Fazlu'llahlyüz / Merkez-i pergar-ı gerdGn rCıy-ı
arzun şahıyuz (Gazel, 5 beyit, Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilün).
Biz ki danay-ı 'ilm-i esmayuz / Kaşif-i nükte-i müsemmayuz (Gazel, 7 beyit,

Fe'ilôtün Mefô'ilün Fe'ilün) .
Biz ki irdük rü'yete didara şal:ıib-dldeyüz / Mal:ırem-i l:ıalvet-seray-i şahid-i
bigfldeyüz (Gazel, 5 beyit, Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilün) .
Biz ki rindan-ı bl-ser ü payuz / Başdan ayağa çeşm-i blnayuz (Gazel, 9 beyit,

Fe'ilôtün Mefô'ilün Fe'ilün).
Biz ki rind-i la'uballyüz Kalender- meşrebüz /Şanma kim va-beste-i taklld ehl-i
mefhebüz (Gazel, 5 bey it, Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilün) .
Biz mülk-i serlr-i ma 'rifetde şahız/ Biz mal:ırem- i raz-ı kul kefô bi'llôhız ("VelehCı", Rubai, Ahreb) .
Biz nGr-ı tecelliyat-ı fatuz / Biz fata otuz iki şıfatuz ("Terd'-i Bend-i Dlger",
Terd- i Benci, 11 bent (88 beyit), Mef ü/ü Mefô'ilün Fa'ülün ).
Biz vakıf-ı esrar-ı tılısmat-ı cihanuz /B iz zübde-i mablCıka şehen şah-ı zaman uz
(Gazel, 14 beyit, Mefülü Mefô'llü Mefô"ilü Fa'ülün).
Bu fena

bazarınun

efsane bazergan l arı / Şatdururlar rabt-ı hestlsin heva
3 beyit, Fô'ilôtün Fô'i/ôtün Fô'ilôtün Fô'ilün ).

dellalına ( "Kıt' a " , Kıt'a,

Bu gün bezm-i barabat içre la'l-i yari cam itdüm / içüp gamdan dili azad idüp
mest-i müdam itdüm (Gazel, 5 beyit, Mefô 'ilün Mefô 'llün Mefô 'ilün

Mefô'ilün).
Bu gün evkatumuz rindane geçdi /Mey ü mal:ıbCıb ile hem-bane geçdi (Gazel,
5 beyit, Mefô'ilün Mefô'ilün Fa'ülün).
Bu gün yari anup 'uşşak-ı sGzan yandı yakıldı/ Kimi ti r itdi ahın kimi kaddin
bükdi ya kıldı (Gazel, 7 beyit, Mefô 'ilün Mefô'ilün Mefô'ilün Mefô'ilün) .
Bu kayd-ı masivadan el çeküp oldum deyen farig /Ne mümkindür ki eki ü
şü rbden olmak beden fariğ (Gazel, 9 beyit, Mefô 'ilün Mefô 'ilün Mefô'ilün

Mefô 'ilün).
Buldı v ücCıd kün fekôn vasıtasıyla Adem ün/ Bir yere geldi merci ü zen Kôf ile

Nüna benzedi
Mefô'ilün).

("Kıt' a ", Kıt'a,

2 beyit, Müfte 'ilün Mefô'ilün Müfte 'ilün

Bulup glsCısın i?har itdi çün ol meh-lika berzab / f:lablb-i Fazl-ı l:lakk oldı idüp
balka 'ata berzab (Gazel, 7 beyit, Mefô'ilün Mefô 'ilün Mefô'ilün Mefô'ilün).
Bunca kim dervişlik gösterdüm itdüm meskenet/ Görmedüm 'alemde bir yekrenk yek-dil yek-cihet (Gazel, 5 beyit, Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilün).
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Ca 'fer-i Sadık imam ibnü'l-imam / Buldı din ü me~heb anunla ni~am ("Velehu",
Tuyug, Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô 'ilün} .
Cam-ı gamını yarun aşam idüp gezer min / Ya ' nl ki ' aşk ilinde bayram idüp

gezer min (Gazel, 5 beyit, Müstefilün Fa ' ulün Müstefilün Fa'ulün).
Cam - ı leb-i yari ta ki ben kıldum nuş / Düşdi bu şata ile dil ü cana buruş ("Ve-

lehu", Rubai, Ahreb).
Can u dilden sana her kimse ki ram olmışdur / Saye-i serv-kadün ana bıyam
olmışdur (Gazel, 7 beyit, Fe'ilôtün Fe'ilôtün Fe 'ilôtün Fe 'ilün).
Cem' olup vakt-i sel'_ıer bir nice ehlu'llahlar /Her biri merd-i muval'_ıl'_ı i d 'arif-i
bi'llahlar (Gazel, 9 beyit, Fô' ilôtün Fô'ilôtün Fô 'ilôtün Fô 'ilü n).
Cümle ' illetden arın şat eyle cismün ey ljalll /Dost ol ehl-i dile fehm eyle ismün
ey ljalll (Gazel, 5 beyit, Fô 'ilô tün Fô 'ilôtün Fô'ilôtün Fô 'ilün).
Cümlesi bir nur-ı val'_ıiddür bular/ :Zat-ı Fazl-ı f:lakka şahiddür bular ("Velehu",
Tuyug, Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ifün} .
siyahun pür-fiten cellad-ı gamzen tire-zen / Mümkin mi kurtulmak
gönül murgı elündendür beden (Gazel, 5 beyit, Müstefilün Müstefilün
Müstefilün Müstefilün) .

Çeşm-i

Çıkar mihrini dilden Zal-i dehrün merd-i merdan ol/ Ta 'allukdan elün çek gel
güruh-ı

rind-i rindan ol (Gazel, 9 beyit, Mefô'llün Mefô'llün Mefô'flün
Mefô''ilün} .

Çün kıldı tecelll şuret-i
Rubai, Ahreb) .

Fazı

ile

~at/ Zatına

delil

oldı

esma-i

şıfat

("Velehu" ,

Çün oldı Ade m-i Fa zl -ı mübln ez-ma ü tin peyda / Okındı levl'_ı - i vechinden
temamet 'alleme'l-esmô (Gazel, 19 beyit, Mefô ''ilü n Mefô 'llün Mefô'llün
Mefô''ilün).
Çün reh-i 'aş kunda ' uşşak eylemez canın dirlg /Eylemek layık mı gamzen tlg-i
bürran ın dirlg (Gazel, 5 beyit, Fô 'ilôtün Fô 'ilô tün Fô 'ilôtün Fô 'ilün).
Der cami'-i Mışr Cum'a ra kerd em eda/ Baba-yi hakiki şodem esma ' dil ra
("Velehu ", Farsça (ilk iki mısraı), Rubai, Ahreb).
Derd -i dil ki basbeten li'llah ola/ Şafi'i anun f:lablbu'llah ola (Gazel, 5 beyit,
Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô 'ilün).
Der pey-i karvan-i can behr-i lika şodem / Kerde müyesser-i zeman Fazl-ı
kadlm-i müste'an (Farsça, Kıt ' a, 7 beyit, Müfte'ilün Mefô 'ilün Müfte'ilün
Mefô 'ilün).
Devr ider kürre-i baki dünü gün çarb-ı felek/ Adem -i bakl' i ta eyleye mescudı melek (Gazel, 7 beyit, Fe 'ilôtün Fe'ilôtün Fe 'ilôtün Fe'ilün) .
Didemden akar gerçi ki aheste nem-idil/ Tufana virür 'alemi cuş itse yem-idil
(Gazel, 7 beyit, Mefulü Mefô'llü Mefô 'llü Fa 'ulün }.
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Dikkatle temaşa idüp ey dlde-i bina/ Gör şun ' -i ljudayı / Taşvlr ide bir buncı
layın şuret - i zlba /Bir katre-i ma ' ı (" Der Nutk-ı Müstezad", Müstezad, 11
beyit, MefCılü Mefô '/lü Mefô '/lü Fa ' Cılün 11 Mef Cı/ü Fa'Cılün) .
Dila şabr eyle her ne gelse ~at-ı f:lak Te 'aladan / Şi'ar-ı evliyadur derd ü mibnet
çekmek uladan (Gazel, 5 beyit, Mefô 'llün Mefô'llün Mefô'llün Mefô 'llün) .
Dilbera canum mısın yobsa ki cananum mısın / Ya vücudumda gezer ser çeşme - i kanum mısın (Gazel, 5 beyit , Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilün) .
Dilberan-ı cihan otuz ikidür / 'Aşıkan-ı zaman otuz ikidür (Gazel, 7 beyit,

Fe'ilôtün Mefô 'ilün Fe'ilün).
Dil dilber-i meh-rudan bir buse 'ata ister/ Dilber dil-i şeydadan bin can baha
ister (Gazel, 5 beyit, MefCılü Mefô'llün MefCılü Mefô 'llün) .
Dilem ba 'ışk- ı tu mesrur bada / Derunem ez rubet pür nur bada (Farsça, Gazel,
7 beyit, Mefô'/Jün Mefô 'llün Fa ' Cılün) .
Dil-i divane kuyundan bablbüm durdur amma / Senün aşkunla rüsva oldugı
meşhurdur amma (Gazel, 7 beyit, Mefô 'llün Mefô'/lün Mefô 'llün

Mefô 'llün) .

Dime kim 'akil ü danay-ı 'aşram / Yüri ey 'arif-i merd -i mu?affer ( " ~ıt'a ", Kıt' a ,
5 beyit, Mefô'/lün Mefô 'llün Fa'Cılün) .
Dinle ey talib-i f:lak sana budur tebylnüm /Bilesin şer'-i ş erif içre nedür aylnüm
(Gazel, 7 beyit, Fe'ilôtün Fe'ilôtün Fe'ilôtün Fe'ilün).
Dinle ey talib-i tarlk-i İlah/ Bir nice nükte basbeten li' llah (" Pend-i Vakı'" , Mesnevi, 21 beyit, Fe'ilôtün Mefô'ilün Fe'ilün) .
Doldı

gönül banesine sırr-ı hu/ Başdan ayaga olu bam si vü du (Gazel, 7 beyit,

Müfte 'ilün Müfte 'ilün Fô 'ilün) .

Doldursa 'aceb mi felegi ahu figan um/ Agyar ile seyran ider ol serv-i revan um
(Gazel, 8 beyit, MefCılü Mefô 'llü Mefô '/lü Fa ' Cı / ün).
Dön himmete ' arz-ı ibtiyac itme dila / Na-dan - ı denlye imti zac itme dila ("Velehu", Rubai, Ahreb) .
Dubter-i re z 'arz ider ayagını /Şöyle benzer kıpkızıl dlvanedür (" Dlger", Kıt' a ,
5 beyit, Fô 'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilün).
Düşdüm diyar-ı

gurbete ben ya 'Ali meded / Dutdum bilad-ı büzni vatan ya 'Ali
meded (Ga zel, 5 beyit, MefCılü Fô'ilôtü Mefô '/lü Fô'ilün ).

Ehl-i derde kalmadı bir aşina n' oldı 'aceb / Kimse kılmaz itdügi 'ahde vefa
n ' oldı 'aceb (Gazel, 17 beyit, Fô'ilôtün Fô'i/ôtün Fô'ilôtün Fô'ilün) .
Ehl-i dünyanun ne tac u ne kabasın gözlerüz / ~ani '- i fakruz f:lakun da' im
rızasın gözlerüz (Gazel, 9 beyit, Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô 'ilün) .
Ehl-i şuretden infi 'alüm var/ Mülk-i ma'naya ittişalüm var (Gazel, 7 beyit,

Fe'ilôtün Mefô 'i/ün Fe'ilün) .
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Emln-i kenz-i Tô Hô'dur Muhammed / f:lablb-i Fazl - ı yek-tadur Muhammed
("Velehü", Tuyug, Mefô'llün Mefô'llün Fa'Cılün).
Encüm degül ol görinen ey ehl-i na?ar / Saçıldı tenür-ı sineden çarba şerer
("Velehü", Rubai, Ahreb) .
Eritdün bagrumı bün eyledün sen/ Gözün yaşını gül-gün eyledün sen (Gazel,
5 beyit, Mefô 'llün Mefô'//ün Fa ' Cılün).
Ese bad-ı nev ola ebr-i ter yaga her taraf kataratumuz /Yiye baş u 'am ola şad
u kam bite ma'nevi semeratumuz (Gazel, 9 beyit, Mütefô 'ilün Mütefô 'ilün

Mütefô'ilün Mütefô'ilün).
Evvel sena-yı lem-yezel-i Fazl-ı Kibriya / Abir hem ol ki va 'dede 'arz eyledi lika
(Gazel, 24 beyit, Mef Cı/ü Fô 'ilôtü Mefô'llü Fô'ilün) .
Evvelem evvel evvelem evvel / Abirem şandı şüfı-i echel (Gazel, 7 beyit,

Fe'ilôtün Mefô 'ilün Fe'ilün ).
Ey civan-ı 'Arab buceste-bişal / Merhaba merhaba te'al te 'al (Gazel, 7 beyit,

Fe'i/ôtün Mefô 'ilün Fe'ilün) .
Ey çare-saz-ı balk-ı cihan şark ta-be-garb / V' ey reh-nümay-ı güm-şüdegan-ı
reh-i elem ("Kıt'a" , Kıt ' a, 3 beyit, Mefu/ü Fô'ilôtü Mefô '//ü Fô'ilün) .
Ey çarb-ı bl-vefa yine ney ki bu resme bal/ Kıldun Muhiti gibi şeh-i kevni
paymal ("Mersiyye-i Dil-sü z Der f:lakk-ı Muhiti", Terklb-i Bend, 7 bent (56
beyit), Mefulü Fô'ilôtü Mefô 'llü Fô'ilün) .
Ey dil yine bir zülf-i semen-saya dolaşdun /Azade iken göz göre gavgaya dolaşdun

(Gazel, 5 beyit, Mefulü Mefô 'l/ü Mefô 'l/ü

Fa ' Cılü n) .

Ey Fazl - ı ljuda şabib-i esrar-ı haki kat/ it gel bize in 'am /Ta kim olavuz lutfun
ile ehl-i tarikat/ Dil senden ala kam ( " Müstezad-ı Diger", Müstezad, 7 beyit, Mef Cılü Mefô'llü Mefô 'llü Fa ' Cılün 11 Mef Cılü Fa ' Cılün) .
Ey Fazl-ı ~ü ' l-cüd [u] kerem 'izzün celalün bakkı-çün / Fetb eyle bab-ı ' ilmi sen
ben bende-i bl-çareye (" Münacat", Kıt' a , 9 beyit , Müstefilün Müstefilün

Müstefilün Müstefilün) .
Ey gönül çokdur çekesin vaşl-ı yare iştiyak/ Şadman ol yetdi itminan zaman-ı
iftirak (Gazel, 5 beyit, Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilün) .
Ey gönül kılma bu devr-i bi-sebata i'tibar / Ber-murad olmak dilersen namurad ol na -murad (Gazel, 7 beyit, Fô'ilôtün Fô 'ilô tün Fô'i/ôtün Fô'ilün) .
Ey bılkat-i ka ' inata sensin makşad / Okınd ı 'ayan yüzünde 'ilm-i ebced (" Velehü" , Rubai, Ahreb) .
Eyledüm çün si vü dü babr-ı şıfatum kevne 'arz/ Cümleten a'la vü edna oldı
emvacumla gavz (Gazel, 5 beyit, Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilün) .
Ey ma?har-ı ism ü hem müsemma/ V'ey cami '-i s ı rr-ı ~at-ı yek-ta ("Terklb- i
Bend" , Terklb-i Bend, 7 bent (56 beyit), MefO/ü Mefô 'ilün

Fa ' Cılün) .
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Ey nihali kametün nabl-i riyaz-ı i'tidal / V'ey dudagun kevseri ser-çeşme-i ab-ı
zülal (Gazel, 5 beyit, Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilün).
Ey şaçı Leyletü'l-Berat ey yüzi ma?har-ı İlah/ 'Aşık-ı şadıka kaşun kıblesi oldı
secdegah (Gazel, 7 beyit, Müfte'ilün Mefô'ilün Müfte'ilün Mefô 'ilün) .
Ey şCıfı-i bl-vukCıf-ı taklld-i selas / Erbab-ı bakayık ile olma babbas ( " VelehCı",
Rubai, Ahreb).
Ey şem'-i büsnün narına pervanedür mihr-i felek/ Mibrab kaşun ta kına da'im
sücCıd eyler melek (Gazel, 5 beyit, Müstef ilün Müstefilün Müstefilün
Müstefilün}.
Ey talib olam dirsen eger hem-nefes-i baş / Pak eyle hevadan dili kıl niyyet-i
iblaş (Gazel, 5 beyit, Mef ôlü Mefô ''ilü Mefô''ilü Fa'ôlün) .
Ey talib olmayınca şakird-i mekteb-i eb / Esma-i küll bilinmez irmez hidayet-i
Rab (Gazel, 7 beyit, Müstefilün Fa'ôlün Müstefilün Fa 'ôlün ).
Ey talib-i remz-i ljuda derya-yı nurun var mı/ Gavvaş-ı nur oldun mı hiç ~evk
u sürCırun var mı (Gazel, 11 beyit, Müstefilün Müstefilün Müstefilün Müstefilün).
Ey talib-i tabklk olan erbab-ı taşavvuf / Fazl-ı Haka gel fetl:ı ola ta bab-ı taşavvuf
(Gazel, 11 beyit, Mefôlü Mefô ''ilü Mefô''ilü Fa'ôlün) .
Ey talib-i ~at-ı ljuda gCış eyle gel pend-i selef/ Olmak dilersen Adem-i tabklka
ferzend-i balef (Gazel, 15 beyit, Müstefilün Müstefilün Müstef ilün Müstefilün).
Ey tali '-i medhCış-ı men hüşyar key b· ahed şoden /Ey bal:ıs-i b·ab-alOd-i men
bidar key b·ahed şoden (Farsça, Gazel, 7 beyit, Müstefilün Müstefilün
Müstefilün Müstefilün) .
Eyyam-ı 'ıyd

u cilve vü geşt ü gü~ar ola / Vay ol fakire bl-kes ü bl-iktidar ola
(Gazel, 7 beyit, Mefôlü Fô'ilôtü Mefô ''ilü Fô 'ilün).

Ez Cavidan-name ki şeş ibtida-yı Cı /Şeş barf-i Kôf u Nôna beyandur eda-yı Cı
(Gazel, 9 beyit, Mefôlü Fô'ilôtü Mefô'//ü Fô 'ilün) .
Ez dü 'alem feragati darem / Ba bıyalet kana'atl darem (Farsça, Gazel,
Fe'ilôtün Mefô'ilün Fe'ilün) .
Ez ICıle vü (?) şem' herkesi dCıd keşaned / Pervane-şıfat be-ateş-i 'ışk l:ıCışaned
("VelehCı", Farsça, Rubai, Ahreb).
Ez men ki kem terin gulamem be-Fazl-ı f:lak / Yad-i İslam la sena haber ehl-i din
(( " Kıt'a", Farsça, Kıt'a , 3 beyit, Mefulü Fô 'ilô tü Mefô'/lü Fô 'ilün).
Faka-i fakr ile oldum künc-i izzetde muki m/ Ejder-i nefsi kılınc-ı kahr ile kıldum
dü -nlm (Gazel, 7 beyit, Fô'ilôtün Fô 'ilôtün Fô 'ilôtün Fô'ilün) .
Faşl-ı

bah ara yetsek bir boş hevalar olsa/ Cem' olsa ehl-i diller rengin-edalar
olsa (Gazel, 7 beyit, Müstefilün Fa 'Olün Müstefilün Fa 'Olün ).
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Fazl-ı Bismi'llah f:layy-i la-yenam / f:lakim ü dana-yı

fi külli'l -makam ("Münacat
.
Fô'ilün)
Fô'ilôtün
Guyed", Mesnevi, 51 beyit, Fô'ilôtün

Fazl-ı el:ıade veliyy-i vala / Kimdür dir isen 'Aliyy-i A 'la (Gazel, 7 beyit, MefCılü

Mefô'ilün

Fa'Cılün ).

Fazl - ı Feyyaz olmasa balk-ı cihana rah-ı gas / Vadl-i tıayretde kalmışdı fükur u

hem 'inas (Gazel, 7 beyit, Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilün) .
Fazl-ı f:laka ol sacid Mehdl-i zaman oldur/ Her nükte ki fetl:ı itdi te'vll-i beyan
oldur (Gazel, 7 beyit, MefCılü Mefô 'llün Mef Cı lü Mefô ''ilün ).

Fazl-ı f:lakdan taleb it 'ilm-i İlahi remzin /Diler isen olasın vak ıf-ı esrar-ı ljuda
("Kıt'a", Kıt'a, 4 beyit,

Fe'ilôtün Fe'ilôtün Fe'ilôtün Fe'ilün ).

f:lakdur Bô-i Bismi'llôhirai)mônirral)lm / Faz l -ı f:lakdur kari' -i sırr-ı Elif ü
Lam u Mim (Gazel, 11 beyit, Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilün) .
Fazl-ı Hakdur Fazl-ı f:lakdur Fazl - ı f:lak / ' İlm-i fat-ı gaybdan virdi sebak ("Ve-

Fazl-ı

lehu", Tuyug, Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilün) .
Fazl-ı İlahi müntehl oldı yetüp devran-ı şer'/ ljal ka na 'lm-i Cavidan kıldı 'ata
sultan-ı şer '

(Gazel, 11 beyit, Müstefilün Müstefilün Müstefilün Müs-

tefilün) .
FazluAllah u ljalık u Dadar / Val)dehu Jô şerik odur Settar ("Tercl'-i Bend-i
Dlger", Tercl-i Bend, 7 bent (63 beyit), Fe'ilôtün Mefô'ilün Fe'ilün).
Feratı-babşa-yi merdanest heda-yi Ergiri Kaşrı / Cila-yi çeşm-i rindanest fezayi Ergiri Kaşrı ("Der-medl:ı-i Medlne-i Ergiri Kaşrı" , Farsça, Gazel, 7 beyit,

Mefô'llün Mefô''ilün Mefô ''ilün Mefô ''ilün).
mey-gede rindana eş-şala/ Zeyn itdi saki meclisi yarana
(Gazel, 5 beyit, Mefulü Fô'ilôtü Mefô''ilü Fô 'ilün) .

Fetl:ı oldı bab-ı

eş-şala

ism-i a'?am süban est / Miftal:ı-ı tılısm-ı genc-i mübhem sül:ıan
est (Farsça, Gazel, 8 beyit, MefCı/ü Mefô'ilün Mefô''i/ü Fa'ul) .
Feyz-i Fazl-ı f:lak tecelli eyledi/ Geldi cisme canı il:ıya eyledi ("Velehu", Tuyug,

Fettal:ı-ı rumuz-ı

Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilün).
Fikr-i kaşunla basta-bal oldum/ Za'fdan guyiya hilal oldum (Gazel, 7 beyit,

Fe'ilôtün Mefô'ilün Fe'ilün).
Firak atıvalin aglar ta setıer bülbül gül-i ale / Sirişk-i çeşmidür evrak-ı gülde
cem' olan jale (Gazel, 7 beyit, Mefô''ilün Mefô''ilün Mefô'llün Mefô''ilün) .
Firakun ateşine bakmadum bagrum kebab itdüm /Gam unla aglamakdan eşk
i bunlnüm şerab itdüm (Gazel, s beyit, Mefô''ilün Mefô''ilun Mefô''ilün

Mefô''ilün) .
Gah oldı na?argahumuz aylne-i ervatı / Geh cilve-güfar oldı bize 'alem-i eş batı
(Gazel, 7 beyit, MefCılü Mefô''ilü Mefô''ilü Fa'Q/ün).
Gah rind-i mest-i mutlak ml-şevem / Gah der fikr-i ene'l-l)a~ ml-şevem (Farsça,
Gazel, 7 beyit, Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilün).
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Gamze-i tlrün gibi vardur elünde aletün / Şive birle 'aşıkı kati eylemekdü r
'adetün (Gazel, 5 beyit, Fô'ilôtün Fô 'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilün).
Gazal-i çeşm-i peri-çeh re şanma b"ab iledür / Şikar-ı şlr-i dile gamzesi şitab
iledür (Gazel, 5 beyit, Mefô' ilün Fe'ilôtün Mefô'ilün Fe 'ilün) .
Geçen geçdi gelen ga'ib bu demdür dem behey adem/ Niçün dem kadrini bilmezlenüp zayi' idersin dem (Gazel, 7 beyit, Mefô 'llün Mefô'llün Mefô'llün
Mefô 'llü n).
Gel 'ahde vefa eyle ikrarı güzel dilber/ Aç gonca-i bandanun güftarı güzel dilber (Gazel, 5 beyit , MefO/ü Mefô'llün MefO/ü Mefô'llün).
Gel a ~ıtma eşk-i alüm behi ?alim oglı ?alim / Yeter al benüm vebalüm behi
?alim oglı ?alim (Gazel, 9 beyit, Mütefô 'ilün Fa'Olün Mütefô'ilü n Fa'Olün) .
Gel berü ey talib-i esrar-ı envar- ı ljuda /Anla nefsün ta dola gönlüne envar-ı
ljuda (Gazel, 5 beyit, Fô 'ilôtün Fô'ilôtün Fô 'i/ôtün Fô 'ilün) .
Gel ey dil geç bu dünyadan Kalender ol Kalender ol/ ljalaş it canı gavgadan
Kalender ol Kalender ol (Gazel, 9 beyit, Mefô'llün Mefô 'llün Mefô'llün
Mefô'ilün) .
Gel ey ehl-i dilün zavallıcası / Sözi tatlı
Mefô 'ilün Fe 'ilün ).

dudağı ballıcası

(Gazel, 5 beyit, Fe'ilôtün

Gel ey gönül nice bir babs-i ba-uşCıl ü fürCı' / Kitab-ı fer 'i bırak eyle 'ilm-i aşla
şürCı' (Gazel, Mefô'ilün Fe'ilôtün Mefô 'ilün Fe 'ilün).
Gele şabibü'l-hüdaya ola vacibü'd-du'aya /Bu araya o araya gel otur diyirler
ana ( " Kıt'a " , Kıt' a, 2 beyit, Mütefô'ilü n Fa'Olün Mütefô'ilü n Fa ' Olün) .
Gelmedün dün gice ey rabat-ı can ~ande idün / Kangı meclisde 'aceb şem'-i
fürCızende idün (Gazel, 5 beyit, Fe'ilôtün Fe'ilôtün Fe'ilôtün Fe 'ilün) .
Ger ' a~il isen zamaneden umma vefa/ Yok yere çürütme 'ömrüni kılma heba
("VelehCı", Rubai, Ahreb).
Gönül alındı görüp gamzelerün ey rubı al/ Sen peri 'arbede-cCıy ile 'aceb nice
olur bal (Gazel, 5 beyit, Fe'ilôtün Fe'ilôtün Fe'ilôtün Fe'ilün) .
Gönül TCırına rubsarun tecelli/ İdüp buldı Kellm-i can teselli (Gazel, 5 beyit,
Mefô 'llün Mefô 'llün Fa ' Olün) .
Gönül var taleb ~ıl 'inayet 'Aliden/ Gelür çünki da' im sebavet 'Aliden (Gazel,
7 beyit, Fa'Olün Fa'Olün Fa'Olün Fa'Olün) .
Gönül virdüm sana ban-ı vişalünden dilene oldum/ Garib ü 'aşı~ u rüsva olup
balka gülüne oldum (Gazel, 5 beyit, Mefô'llün Mefô 'llün Mefô'llün
Mefô'llün) .
Gördüm 'ayan yüzünde şeha nCır-ı Abmedi /Buldum bayat-ı la'lün ile 'ömr-i
sermedi (Gazel, 5 beyit, MefO/ü Fô'i/ôtü Mefô'/lü Fô 'ilün) .
Gördüm yüzünde nCır-ı cemal -i Mubamme di /Buldum batunda sırr-ı kemal-i
Mubamme di (Gazel, 5 beyit, Mef Olü Fô'ilôtü Mefô'/lü Fô'ilün) .
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Görelden büsnüni kanlar döker bu çeşm-i giryanum /Yanar nar-ı firak ile gice
gündüz dil ü canum (" Müseddes", Müseddes, 5 bent, Mefô 'llün Mefô''ilün
Mefô'l/ün Mefô''ilün) .
Görün cana benümle bir nemedden / 'Adunun bagrı bun olsun basedden (Gazel, 5 beyit, Mefô 'l/ün Mefô''ilün Fa'Cılün).
Görüp ben na-tüvanı ey peri-bu/ Ne kıldum döndürürsin bendeden ru (Gazel,
5 beyit, Mefô 'l/ün Mefô ''ilün Fa ' Cılün) .
Görüp bl-perde nur-ı afitab-ı vech-i cananı / Arıtdum kürre-i ' aşk içre abir
cism-i 'uryanı (" Müseddes" , Müseddes, 5 bent, Mefô 'llün Mefô''ilün
Mefô''ilün Mefô ''ilün) .
Göstermeseydi zahid eger çehre-i 'abus/ Keşf eyler idi razını hep bade-i kü'us
(Gazel, 5 beyit, MefCılü Fô 'ilôtü Mefô''ilü Fô 'ilün) .
Gözüme düş olalı kamet-i dil-cuy-ı bablb /Şu gibi oldı revan can u gönül suy-ı
bablb (Gazel, 5 beyit, Fe 'ilôtün Fe 'ilôtün Fe'ilôtün Fe 'ilün).
Gulam-ı şah-ı merdan-ı 'Allyem / Esl r-i bende-ferman-ı 'Allyem (Gazel, 7 beyit,
Mefô 'llün Mefô ''ilün Fa'Cılün) .

Gurbet evinde kapumuzı bad açar kapar/ Yok aşinay-ı mülk-i vatan yad açar
kapar (Gazel, 5 beyit, MefCılü Fô 'ilôtü Mefô 'l/ü Fô 'ilün).
Gurub itdi egerçi neyyir-i ma 'ni Mubitiden /Tulu ' itdi dil-i 'Arşide abir gün gibi
rGşen (Gazel, 5 beyit, Mefô 'llün Mefô 'llün Mefô 'l/ün Mefô 'llün).
bezm-i vabdet cananeler yiridür / Şadr-ı seri r-i rif'at ferzaneler yiridür
(Gazel, 5 beyit, MefCılü Fô 'ilôtün MefCılü Fô 'ilôtün) .

Gülzar-ı

çemen ki der na?ar mergubest / Bi verd-i rube t misal-i bar çubest
("VelehG" , Farsça, Rubai, Ahreb) .

Gülzar-ı

Günehkarum günehkarum günehka r / Gelübe n kapuna ey Fa z l-ı Settar (Gazel,
9 beyit, Mefô 'llün Mefô''ilün Fa ' Cılün ).
Hadi-i rah-ı bekadur Muştafa / Nur- ı ~at - ı Kibriyadur Muştata ("Velehu", Tu yug, Fô 'ilôtün Fô 'ilôtün Fô 'ifün) .
Hadi-i rah-ı hidayet Mehdidür / Dafi '-i küfrü c;lalalet Mehdidür ("Velehu", Tuyug, Fô 'ifôtün Fô 'ilôtün Fô 'ilün).
f:lak Te 'ala Ademün topragını ~ıldı 'acin / İtdi Rabman şuretinde Ademi balk
aferin (Gazel, 15 beyit, Fô 'ilôtün Fô 'ifôtün Fô 'ilôtün Fô 'ilün) .
f:lal-i ekabiran-ı zamana nedür didüm / Bir ehl-i fakra döndi bu resme cevab
ider ("~ıt'a-i Latife" , Kıt ' a , 3 beyit, MefCılü Fô 'ilôtü Mefô 'llü Fô 'ilün) .
ljal ü batun ki bir vara~-ı Cavidanedür /Si vü dü müfredat-ı kelama
(Gazel, 7 beyit, MefCılü Fô'ilôtü Mefô ''ilü Fô 'ilün) .

nişanedür

ljalün ser-i zülfünle alışdurdı mizac / Küfrini 'ayan itdi aşup boynına bac ("VelehG", Rubai, Ahreb).
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f:lamdüli'llah kim kelam-ı Fazl-ı f:lakka ma~haruz / Bist ü heşt ü si vü dCı l:ıarfe
ser-a-pa maşdaruz ("Muf:ıammes-i Dlger", Muhammes, 5 bent, Fô'ilôtün
Fô'ilôtün Fô 'ilôtün Fô 'ilün) .
f:lamd ü sena biyar ki Fazl-ı fevi ' l-'ata /Eyle ki sana fetl:ı ola esmôe küllehô
(Gazel, 16 beyit, Mefulü Fô'ilôtü Mefô'llü Fô 'ilün) .
f:lasandur kurretü'I- ' ayn-ı Peyember / f:lasandur dürr-i pak-i Al-i f:laydar ("VelehCı", Tuyug, Mefô 'llün Mefô'llün Fa'Olün) .
ljatlarun hadT-i hidayetdür / Leblerün ravl-i rivayetdür (Gazel, 7 beyit,
Fe 'ilôtün Mefô'ilün Fe 'ilün) .
f:lazret-i Fazl-ı Rabbüke' l-ekrem / Kaşif-i sırr-ı mu 'ciz-i ljatem (Gazel, 9 beyit,
Fe'ilôtün Mefô'ilün Fe'ilün) .
Hedef itdi tenümi tlr-i gama devr-i zaman/ Dest-i mif:ınetle bu gün kametümi
kıldı keman (Gazel, 5 beyit, Fe'ilôtün Fe'ilôtün Fe 'ilôtün Fe'ilün).
Her 'aşık-ı dildade kim dildar ile hem-raz olur/ Alur eline başını cana neye canbaz olur (Gazel, 9 beyit, Müstefilün Müstefilün Müstefilün Müstefilün).
Her geh ki süban mürekkeb olsa/ Bir nice ma'anl eyler i~har ("~ıfa", Kıt'a, 8
beyit, Mefulü Mefô'ilün Fa'Olün) .
Her kaçan 'arızına sünbül-i slr-ab düşer/ Çın-be-çln l:ıalkalarından dile kullab
düşer (Gazel, 5 beyit, Fe'ilôtün Fe'ilôtün Fe'ilôtün Fe'ilün) .
Her kaçan 'arz-ı cemal itse dila canan sana / Vaşla mani'dür eger terk eylemezsen can sana (Gazel, 7 beyit, Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilün) .
Herkes idemez bal:ır-ı ma'anumda şinaver / Bir ka'rı uzun sal:ıili yok bal:ır-ı
'amlkam ("~ıfa", Kıt' a, 3 beyit, Mefulü Mefô 'llü Mefô'llü Fa'Olün) .
Her kim eyler aşiyan-ı 'alem-i balada tay/ Perr Ü balinden şalar çarb - ı semavat
üzre fay (Gazel, 5 beyit, Fô 'ilôtün Fô'ilôtün Fô 'ilôtün Fô'ilün).
Her kim ki Fazl-ı f:lakkun 'ilmine oldı rasib / Bir nükte ile virdi bin müşkilata
pasub (Gazel, 5 beyit, Müstefilün Fa'Olün Müstef ilün Fa' O/ün).
Her kim ki olur telamlf-i mekteb-i eb / Nefsini bilür olur dabı 'arif-i Rab ("VelehCı ", Rubai, Ahreb).
Her kim ki olursa şaçı Leylaya mukayyed / MecnCın-şıfat eyler dili sevdaya
mukayyed (Gazel, 5 beyit, Mefulü Mefô'/lü Mefô'l/ü Fa 'Olün).
Her kimün matlCıbı Fazlu'llah ola/ 'Ak ıbet ol 'arif-i bi'llah ola (Gazel, 5 beyit,
Fô'ilôtün Fô 'ilô tün Fô'ilün).
Her kimün olsa cürm-i bl-'adedi / Dergeh-i Fazla iltica
Fe 'ilôtün Mefô 'ilün Fe 'ilün).

kılsun (Kıt' a,

5 beyit,

Her ne f:lakdan gelür bela vü kaza/ Şabirüz virmişüz kazaya rıza (Gazel, 7 beyit,
Fe 'ilôtün Mefô'ilün Fe 'ilün) .
Hevada ah-ı sCızanumla murganı kebab itdüm / Vul:ıCış-ı arzı cümle seyl-i eşke
gark-ı ab itdüm (Gazel, 5 beyit, Mefô'llün Mefô 'llün Mefô 'llün Mefô'llün).
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ljılkatüm kevn ü mekan sırrına endaze yeter/ Gitmege rah-ı Haka si vü dü

avaze yeter (Gazel, 5 beyit, Fe'ilôtün Fe'ilôtün Fe ' ilôtün Fe ' ilün) .
ljızr-ı lebüf\ ki çeşme-i ab-ı zülali var/ Dil-teşne-i vişale mey-i la-yezali var (Ga-

zel, 7 beyit, Mefulü Fô'ilôtü Mefô''ilü Fô'ilün).
Hicab-ı masiva gitdi aradan / Göründi şekl-i insanı yaradan (Gazel, 5 beyit,

Mefô''ilün Mefô''ilün Fa'Olün).

ljudanuf\ 'arşı üzre ey mul:ıakkak /Ne l:ıikmetdür ki ral:ım aldı mu'allak (Gazel,
7 beyit, Mefô''i/ün Mefô''ilün Fa'Olün).
ljudanuf\ emrine ikrarumuz var/ Menahi işden istigfarumuz var (Gazel, 7 beyit, Mefô''ilün Mefô''ilün Fa'Olün).
ljudaya ~at-ı paküf\ l:ıürmeti-çün / Vişal-i yari sen eyle müyesser ("Kıt'a" , Kıt' a,
3 beyit, Mefô''i/ün Mefô''ilün Fa'Olün).
Hüseyn şah-ı şehid-i Kerbeladur / Hüseyn
Tuyug, Mefô''ilün Mefô''ilün Fa ' Olün).

çeşm-i çerag-ı

.. ziyadur ("Velehu ",

Hüsnün mehi bedr-i tam olupdur / Zülf-i siyehüf\ gamam olupdur (Gazel, 5
beyit, Mefu/ü Mefô' ilün Fa'Olün).
İbtidadur ibtidadur ibtida /Geldi Fazl-ı Hak bulındı intiha ("Düvaz Deh İmam
Be-Tarz-ı

Ruba'!", Tulug, Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô ' ilün) .

İbtidadur ibtidadur ibtidadur ibtida / Fazl-ı Hak terkibe geldi bu l dı 'alem intiha

(Gazel, 22 beyit, Fô'ilôtün Fô ' ilôtün Fô'ilôtün Fô ' ilün).
İbtida-yı bılkat-i Ademden aldı fetl:ı-i bab / Sırr-ı l:ıaşr- ı enbiya hem va 'de-i
yevmü'l-l:ıisab (Gazel, 7 beyit, Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô ' ilôtün Fô ' ilün) .
İdüp burc-ı l:ıamelden gün gibi 'arz-ı lika nev-ruz / Çala m -ı berd na-bud it di

gösterdi ziya nev-ruz ( " Kaşide-i Nev-ruz-ı Firuz", Ga ze l, 11 beyit, Mefô''ilün
Mefô ''ilün Mefô''ilün Mefô''ilün).
İlm-i esmaya olalı mal:ırem / Bizüz ev lad -ı zübde-i Ad em ("Tercl'-i Be ndan",

Tercl-i Bend, 7 bent (56 beyit), Fe'ilôtün M efô'ilün Fe'ilün).
İlm-i Fazı ile bu gün mürşid-i şeyb u şabuz / Mül k- i ~ a t -ı l~adim e pişrev-i
al:ıbabuz ("ülger Tal:ımis-i 'Arşi", Tahm is, 7 bent, Fe ' i/ôtün Fe 'i/ôtün
Fe ' ilôtün Fe'ilün).

İlm-i gayb-ı ~ata a'lemdür Naki/ Zübde-i evlad-ı Ademd ür Naki ("Veleh u", Tuyug, Fô'ilôtün Fô ' ilôtün Fô 'ilün) .
İltifat itmez görince ol mele k-si ma bize / Ey melek-sima nedendür bunca is-

tigna bize (Gazel, 7 bey it, Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô'i/ôtün Fô'ilün) .
İmam-ı heştümin Şah-ı Ho rasan / Emir-i server-i bayl-i mul:ıibban ("V elehu",

Tuyug, Mefô '1/ün Mefô '1/ün Fa'Olün).
İnanma bi-vefadu r ruzigara /At ar t en keş tisin bir gün ke nara (Gazel, 9 beyit,

Mefô''ilün Mefô'1/ün Fa'O/ün).
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lrad-i an şod fat-i ljuda ra nur-i şıfateş başed mülebbes / Ez Kôf NCıneş ared
be-4ahir ez tabt-i gayr ta çerb-i atlas (Farsça, Gazel, 7 beyit, Müstef ilôtün

Müstefilôtün Müstef ilôtün Müstefilôtün ).
irmeden aylne-i tab'a bavadisden pas/ Kurtulup ma ' rekeden gitmesi yeg blkem ü kas (Gazel, 5 beyit, Fe'ilôtün Fe'ilôtün Fe'ilôtün Fe'ilün) .
irmeseydi Kôf u NCın emrinden ekvana revac / ljak ü abu bad u ateş itmez idi
imtizac (Gazel, 7 beyit, Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilün) .
isterem fat - ı fü'l- 'atadan kim/ Müstecab ola nutkı ben plrün ("Kıt'a", Kıt' a, 2
beyit, Fe'ilôtün Mefô 'ilün Fe'ilün) .
İşit ey talib-i esma yine bir taze baber /Ta sana fetb ola esrar-ı ma'anl-i beşer

(Gazel, 17 beyit, Fe'ilôtün Fe'ilôtün Fe'ilôtün Fe'ilün) .
Kadimi nutk-ı f:layy-i la-yenamem / Egerçi 4ahira cild ü 'i4amem (Mesnevi, 64
beyit, Mefô '/lün Mefô '/lün Fa'Cılün).
Kakül-i yardan ol dem ki 'arakçln açıla/ Düşe müşgln-i ljoten Ruma reh-i çln
açıla (Gazel, 5 beyit, Fe'ilôtün Fe'ilôtün Fe'ilôtün Fe'ilün) .
Kaid um garlb ü bl-kes ü bl-yar u gam-güsar /Yok dest-gir olur bana [çün] Failı Kirdigar (Gazel, 5 beyit, MefCılü Fô'ilôtü Mefô'/lü Fô'ilün) .
Kana'at kenzü /ô-yefnô degül mi/ Tevekkül menzil-i a'la degül mi (Gazel, 7
beyit, Mefô '/lün Mefô'/lün Fa'Cılün) .
Kana'at tabtınun şahı Kalender/ Feragat burcınun mahı Kalender (Gazel, 7
beyit, Mefô '/lün Mefô 'llün Fa ' Cılün) .
Kanı

bir dilber-i şurlde vü rind-i bl-bak /Ana manend ola bir aş ı k-ı rüsva yaka
çak (Gazel, 5 beyit, Fe'ilôtün Fe'ilôtün Fe'ilôtün Fe'ilün) .

Kaşd

idüp nefs tılısmatın açup almaga gene/ Dehe tekmil ide ol heft ü çehôr u
ü penc (Gazel, 5 beyit, Fe'ilôtün Fe'ilôtün Fe'ilôtün Fe'ilün) .

şeş

Kaşunla

kirpigün zülfün kitabu'llah imiş bildüm / Yüzünde yazılu esma -i
Failu ' llah imiş bildüm (Gazel, 7 beyit, Mefô'/lün Mefô '/lün Mefô 'llün

Mefô 'llün) .
Kaşun

ser-fitnedür cana gözün fettan-ı 'alemdür / Saçun 'uşşakı meftun itmede gayet müsellemdü r (Gazel, 7 beyit, Mefô 'llün Mefô 'llün Mefô 'llün

Mefô' /lün).
Kelam-ı

fat idüm Kün emri lrad olmadın evvel/ Bu abu bak ü bad u ateş kad
evvel (Gazel, 7 beyit, Mefô '/lün Mefô 'llün Mefô 'llün Mefô'/lün) .

olmadın

Kemal ehli olup na-dana hem -şobbet dehen açmaz/ Kelag-ı laşeye tutl-i şek
ker-ba süban açma z (Gazel, 5 beyit, Mefô 'ilün Mefô 'ilün Mefô 'ilün

Mefô 'llün) .
Kemend-i zülfüne bend oldı gönlüm/ Dutuldı dama pa-bend oldı gönlüm (Gazel, 5 beyit, Mefô 'llün Mefô 'ilün Fa ' Cılün) .
Kendü balin bilmeyen na-danla itme 'ayb-cuy /Cehlini ' irfan kıyas eyler bar-ı
Deccal olur ("Kıt'a ", Kıt'a , 3 beyit, Fô 'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilün) .
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Kim ki gördi can ile asarını Peygamberüfi / Göfiline doldurdı hep envarını
Peygamberüfi ("Der Sitayiş-i Çihar-yar-i Güzi n", Müseddes , 5 bent,
Fô'ilôtün Fô ' ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilün) .
Kim ki 'ilm-i Fazlı idrak itmemişdür bay degül / Külli şey'in f:ıay nebi kavlince
cahil şey degül (Gazel, 5 beyit, Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô' ilün).
Kim ki Rical-i Gaybı görmek diler mu'ayin / Erbab-ı Fazl-ı f:lakkı görsün olup
mukarin (Gazel, 7 beyit, MefCı/ü Fô'ilôtün MefCılü Fô'ilôtün) .
Kisvet-i ehl-i tarikat geyen Abdal gerek/ Revişi seyr-i süluki kamu Abdal gerek
( " Kıt'a", Kıt'a, 4 beyit, Fe'ilôtün Fe'ilôtün Fe'ilôtün Fe'ilün) .
Ko dünya-yı denifikrin Kalender ol Kalender ol/ ljudanufi da' im it fikrin Kalender ol Kalender ol (Gazel, 5 beyit, Mefô 'Tlün Mefô'llün Mefô'llün
Mefô 'Tlün) .

Koyup beytü'l-bazende basta dil Ya'kObını gitme/ Gel ey Yusuf-cemalüm 'aşık
ı mabzunı terk itme (Gazel, 5 beyit, Mefô'llün Mefô ' llün Mefô'llün
Mefô'llün) .
Külah-ı f:lacı Bektaş-ı Veliyi / Geyen idrak ider sırr-ı 'Ariyi (Gazel, 5 beyit,
Mefô'llün Mefô'llün Fa ' Cılün) .
La 'lüfile durur cam-ı mey-i nab lefif / Vaşlufila durur meclis-i abbab lefif ("Velehu", Rubai, Ahreb) .
lebüfi ab-ı zülali cana bayat/ Vireli abir oldı devr-i memat (Gazel, 7 beyit,
Fe'ilôtün Mefô 'ilün Fe 'ilün).
Lutf eyle gel ey yar ki divaneligüm var/ Şahba-yı lebüfile yine mestaneligüm
var (Gazel, 5 beyit, MefCılü Mefô 'l/ü Mefô 'l/ü Fa ' Cılün) .
Ma'arif dürrinüfi deryasıyam ben/ Şadefde lü' lü' -i yek-tasıyam ben (Gazel, 7
beyit, Mefô'llün Mefô ' llün Fa ' Cılün).
Ma'arif ehline zahid nedür bu defilü ke?a? / ljuda-şinas ile bilsem düşer mi
sana me?a? (Gazel, 5 beyit, Mefô'ilün Fe'ilôtün Mefô'ilün Fe ' ilün) .
Magribden itmeseydi gün gibi Fail tali ' / Olmazdı sırr-ı rü'yet erbab-ı ' aşka
şayi' (Gazel, 7 beyit, MefCılü Fô'ilôtün MefCılü Fô 'ilôtün) .
Men 'aref sırrını şanma zahida ibta direm /Emre me' muram kelam-ı f:lakkı lôyatJfô direm (Gazel, 7 beyit, Fô'ilôtün Fô 'ilôtün Fô ' ilôtün Fô 'ilün).
Men der in dergehek taze cevan bahem şod / Ber serir-i dil ü can şah - i cihan
bahem şod (Farsça, Gazel, 5 beyit, Fe'i/ôtün Fe ' ilôtün Fe'ilôtün Fe ' ilün) .
Menem an ki der ma'arif ser-i cem'-i 'aritanem / Menem an ki der leta'if
subenan-i 'aşıkanem (Farsça, Gazel, Mütefô'ilü n Fa 'Cılün Mütefô'ilü n
Fa'Cılün) .

Men ki bi-kaydem temaşa eylerem dünyayı ferd / Rind-i bi-bakem ne şulbum
var ne bod cay-ı neberd (Gazel, 5 beyit, Fô' ilôtün Fô'ilôtün Fô 'ilôtün
Fô' ilün).
Men rub-i latif-i şir-rengem / Ba nefs-i peleng-i bud be-çengem (Farsça, Gazel,
7 beyit, MefCılü Mefô'ilün Fa'Cılün) .
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Merdan-ı

zevi'l-ifham didara olur nazır / Na-dan-ı 'abus-endam dlvara olur
(Gazel, 7 beyit, MefO/ü Mefô'llün MefO/ü Mefô'llün) .
Merd-i rah ol yüri ey dil şeh-i merdana ulaş / Men 'aref sırrın okı mekteb-i
'irfana ulaş (Gazel, 8 beyit, Fe'ilôtün Fe 'ilôtün Fe'ilôtün Fe'ilün) .
Meskenüm kuşe-i feragatdür / Menzilüm vadl-i kana'atdür (Gazel, 7 beyit,
nazır

Fe'ilôtün Mefô'ilün Fe'ilün).
Mest-i Elestem ezeli bade-perestem ezeli/ Yar iledür bezm-i şafa dest-be-destem ezeli (Gazel, 5 beyit, Müfte'ilün Müfte'ilün Müfte 'ilün Müfte'ilün) .
Meybane-i vabdetde biz bir kaç barabatllerüz / Bl-kayd u bl-perva gezer ya'nl
Melamatllerüz (Gazel, 7 beyit, Müstefilün Müstefilün Müstefilün Müs-

tefilün) .
Meybane köşesinde varup bir kaç ehl-i dil/ Bir 'arifane meclis idüp 'alem eyledük (Kıt'a, 7 beyit, MefO/ü Fô'ilôtü Mefô '/lü Fô'ilün) .
Mibnet-i canana vakf itdüm dili/ ~urtulup oldum cihanun ma' ili (Gazel, 7 beyit, Fô'ilôtün Fô'ifôtün Fô'ilün) .
Mubammedle 'Ali bayrü'l-beşerdür / Hüseyn ile Hasan
7 beyit, Mefô'llün Mefô 'llün Fa'Olün) .

şeh-zadelerdür

(Gazel,

Muradum kimseden yok ta ebed Fazl-ı ljudadandur / Şefa 'at umdugum ruz-i
cezada Muştafadandur ("Düvaz Deh imam 'aleyhimü's-selam", Gazel, 14
beyit, Mefô 'llün Mefô 'llün Mefô'l/ün Mefô'llün) .
Murg - ı gönül olmadı giriftar-ı kafes/ Azade gezer bu gülşen-i 'alemi pes ("Ve-

lehu", Rubai, Ahreb) .
Musl-i Kazım imam-ı Hak durur/ Dln-i pak-i Abmede revnak durur ("Velehu",
Tuyug, Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilün) .
Muştafa devranıdur

devranumuz / Murtaza seyranıdur seyranumuz ("Velehu", Tuyug, Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilün).

Müjün tiri zabma devadan leziz / Gamun derdi 'aşka şifadan leziz (Gazel, 7
beyit, Fa'Olün Fa'Olün Fa'Olün Fa'ul).
Mülket-i tabt-ı ma'anlde şeh-i eflakem /On yedi Mubkem ile bükm iderem blbakem ("Der Nutk- ı Mubltl Tabmls -i 'Arşl", Tahmis, 5 bent, Fe'ilôtün

Fe'ilôtün Fe'i/ôtün Fe 'ilün) .
Mürldem ben muradum vech-i Allah/ ~amu akval ü ef'alüm ila'llah (Gazel, 5
beyit, Mefô 'llün Mefô 'llün Fa'Olün) .
Nar-ı firak-ı

yar ile suzan olayum varayum / Gülzar-ı büsnin yad idüp nalan
olayum varayum (Gazel, 7 beyit, Müstefilün Müstefilün Müstefilün Müs-

tefilün) .
Naşlb

almak dilersen ubrevlden /Feragat eyle ta'm-ı dünyeviden (Gazel, 5 beyit, Mefô 'llün Mefô'llün Fa'Olün) .

Nefs-i külli heykel-i cism-i latlfündür senün / Rub - ı evvel cevher-i nutk-ı
şerlfündür senün (Gazel, 5 beyit, Fô'ifôtün Fô'ifôtün Fô'ilôtün Fô'ilün) .
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Ne gam eylerse bülbül nale-i şavt-ı boş-elt:ıanı /Gülüp açıldı her-su bağda gülberg-i bandanı (Gazel, 7 beyit, Mefô'llün Mefô'ilün Mefô'ilün Mefô'ilün).
Ne malum var ne bod mal eksügümdür / Veli bir yar-i boş-t:ıal eksügümdür
(Gazel, 7 beyit, Mefô 'llün Mefô'ilün Fa'Cılün).
Ne mümkindür ki da'va-yı uluhiyyet kıla insan / ljudadur söyleyen da'im
ena'l/ôhu ena 'r- ra(ımôn (Gazel, 15 beyit, Mefô'ilün Mefô'ilün Mefô'ilün
Mefô 'llün).
Ne Tubadur 'aceb ol serv-kamet / Koparur başuma her dem kıyamet (Gazel, 7
beyit, Mefô'l/ün Mefô'ilün Fa'Cılün) .
Nice bir deşt-i Melametde gezersin ey dil/ Var otur sakin olup kuşe-i beytü'lt:ıazene ("Kıt'a", Kıt'a, 2 beyit, Fe ' ilôtün Fe 'ilô tü.n Fe'ilôtün Fe ' ilün) .
Niyazum var ljudaya dergeh-i all-cenabundan /Beni mecrut:ı idüp bl-takat u
bl-iktidar itme ("Kıt'a ", Kıt'a, 3 beyit, Mefô'ilün Mefô'ilün Mefô''ilün
Mefô 'ilün) .
pak-i Kibriyadur 'Askeri/ Sal:ıib-i seyf ü livadur 'Askeri ("Velehu", Tuyug,
Fô'ilôtün Fô 'ilôtün Fô 'ilün).

Nur-ı

Nutkam ki kadim ü la-yezalem / Fi'l-cümle
beyit, MefCılü Mefô'ilün Fa ' Cılün) .

mut:ılt-i

pür-kelamem (Gazel, 16

iste meded / Fazl-ı mutlakdan kim oldur kul
hüva'llôhü e(ıad ("Gazel-i İblaş-ı Şerif", Gazel, 7 beyit, Fô'ilôtün Fô'ilôtün
Fô ' ilôtün Fô' ilün) .

Okı Bismi'l/ôhirabmônirra(ılm

Okı te'vll-i kelamu'llahı can un tazele/ İ'tikad it 'ilm-i te'vlle lmanun tazele (Ga-

zel, 5 beyit, Fô'ilôtün Fô ' ilôtün Fô'ilôtün Fô 'ilün).
plr-i mugan erbab-ı aşka ljızr-pey /Kıldı enfas-ı kelamından dil-i emvatı
t:ıay (Gazel, 5 beyit, Fô ' ilôtün Fô 'ilôtün Fô 'ilôtün Fô 'ilün).

Olalı

mekteb-ba ne-i esma-i eb / Rasiban -ı 'i lm-i te'vllüz be-'avn-i Fazlı Rab (Gazel, 9 beyit, Fô 'i/ô tün Fô 'ilôtün Fô'ilôtün Fô' ilün).

Olalı şakird-i

Olar kim hadl-i rah-ı bekadur / Bi ri Al:ımed birisi Murtazadur (Gazel, 7 beyit,
Mefô''ilün Mefô''ilün Fa 'Cılün).
Ol cebhesi mah olalı gün gibi bedld /Saldı feleke şa'şa ' ası nar-ı şedld ("VelehO", Rubai, Ahreb) .
Ol durur mat:ıbub- ı Rabbü ' l-'alemln / Nur-ı i:at-ı evvelin ü abirln ("VelehO", Tuyug, Fô 'ilôtün Fô'ilôtün Fô ' ilün) .
Ol gördicegin burde karınca kaderince / Dinletdi sözin tabt-ı Süleymana varınca (Gazel, 5 beyit, MefCılü Mefô''ilü Mefô'ilü Fa'Cılün) .
Ol lale-rubun şaft:ıası çün aldı mubattat / GOya ki meh-i bedre busuf aldı musallat (Gazel, 5 beyit, MefCılü Mefô''ilü Mefô ''ilü Fa'Cılün) .
Olmak dileyen dehrün rind-i ?Urefasından / Fazl-ı f:laka yüz tutsun olsun
fuşat:ıasından (Gazel, 5 beyit, MefCılü Mefô ''ilün MefCılü Mefô''ilün).
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Olma~ dileyen mu~arreb-i Mevlada n / Olsun şulef:ıa-yi Fazl-ı bl-hem-ta
dan

(Gazel, 7 beyit, Rubai vezni: Ahreb).
Olmayan 'arif şıfatın anlamaz / iremez tal:ıklka zatın anlamaz (Gazel, 9 beyit,
Fô'ilôtün Fô 'ilôtün Fô'ilün) .
Ol yar-i dil-efrüz ki rGl:ı u bedenüm dür / AhG-nigehüm cilvegehüm naz u
nemümd ür (Gazel, 7 beyit, Mefulü Mefô'i/ü Mefô'ilü Fa'Dlün) .
On iki ma'şGm-ı pakün ~ulıyam / ~apusında can ile mebzGliyem ("VelehG", Tuyug, Fô 'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilün).
Pay-bGsın şanma

dildarun dil-i şeydaya müft/ Nakd-i canın şarf idüp yıllarla
gamda buft (Gazel, 5 beyit, Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilün).
RGy-ı felekde şanma görinen sitaradür / SGz-ı dilümden ah ile çıkmış
şeraredür
(Gazel, 5 beyit, Mef Dlü Fô'ilôtü Mefô'ilü Fô'ilün).
rah-ı

RGz-ı şita

dükendi faşl-ı bahara yetdük /Gördük cemal-i yari bir gül-'izara yetdük (Gazel, 8 beyit, Mefulü Fô'ilôtün Mef Dlü Fô 'ilôtün).

Sacidüz biz Fazl-ı f:lakdur kıble-i mescGdumuz / 'Abidüz oldur ezelden ta ebed
ma'büdu muz (Gazel, 7 beyit, Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilün) .
Saç mı ya müşg-i ljoten ya 'anber-i boş-bu mı bu/ Sünbül-i slr-ab-ı cennetdü r
mi ya şebbG mı bu (Gazel, ıs beyit, Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilün).
Saç mı ya müşg-i ljoten ya 'anber-i sara mıdur /Ya perişan her taraf dam-ı dili şeyda mıdur (Gazel, 9 beyit, Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilün).
Sad merdek-i na-pubte kemter zi yeki pubte / Kemter zi yeki pubte şad merdek-i na-pubte (Farsça, Gazel, 5 beyit, Mefulü Mefô'ilün Mefulü
Mefô'ilün ) .
Safa -yı 'aşk-ı canan ile can-efşan gerek 'aşı~/ Geçüp can u cihandan
talib-i
canan gerek 'aşık (Gazel, 7 beyit, Mefô'ilün Mefô'ilün Mefô 'ilün Mefô'ilün ).
Safa-yı

kesb-i canum mest-i canan itdügümd endür /Teni can itdügüm hem
bezm-i mestan itdügümd endür (Gazel, 5 beyit, Mefô'ilün Mefô'ilün
Mefô'ilün Mefô 'ilün) .

Safl:ıa-i l:ıüsnünde cana batt-ı Yezdandur butüt / Naşş-ı ~atı'dur ljudadan
bal~a

burhandu r butüt (Gazel, 9 beyit, Fô 'ilôtün Fô'ilôtün Fô 'ilôtün Fô'ilün).
Sa ' il ez mezhebem ez pursl baber / Ümmet-i evşatem ez peygamber (Farsça,
Gazel, 23 beyit, Fe'ilôtün Fe'ilôtün Fe'ilün).
Saki alat-ı meclisi düzdi /Keyfimi z yetdi kellemiz
Mefô'ilün Fe'ilün) .
Sal~l-i

kızdı

(Gazel, 5 beyit, Fe'ilôtün

bakl-i ezel şundı tarab-feza-yı 'aşk/ Mest-i Elest olup gönül buldı bu dem
(Gazel, 5 beyit, Müfte'ilü n Mefô'ilün Müfte'ilü n Mefô'ilün ) .

şafa-yı 'aşk

Sakiya alat-ı bezm -i ' işreti amade kıl/ Faşl-ı güldür sagarı al destüne pür-bade
~ıl (Gazel, 5 beyit, Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô 'ilün).
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Saldı nikabı çehreden ol dil-rübay-ı 'aşk/ 'Uşşaka kıldı 'arz - ı keremden lika-yı
'aşk (Gazel,~ beyit, Mefülü Fô'ilôtü Mefô'llü Fô'ilün) .

Sanma fi bizi ki ma'il-i dünya-yı deniyüz /Biz genc-i butut-ı rub-ı yar ile ganiyüz
(Gazel, 7 beyit, Mefülü Mefô'llü Mefô 'llü Fa 'ülün) .
Sanman bizi zahid gibi kallaşlaruz biz/ ljumbane-nişin bir nice 'ayyaşlaruz biz
(Gazel, 5 beyit, Mefülü Mefô'/lü Mefô'/lü Fa'Dlün) .
Sehv ile kıldum çok günah estagfiru'llah el-'a?im / 'Afv it günahum ya İlah estagfiru'llah el- 'a?im (Gazel, 6 beyit, Müstefilün Müstefilün Müstefilün

Müstefilün ) .
Senden eman istemem ey felek-i bi-eman / 'Aksinedür gerdişün bal yamandur
yaman (Gazel, 5 beyit, Müfte'ilün Fô'ilün Müfte'ilün Fô'ilün).
Serdar-ı cüyuş-ı mü'minan dur f:laydar / Saki-i şarab-ı 'arifandur f:laydar ("Velehu", Rubai, Ahreb) .
Ser ta-be-kadem ateş-i suzende-i 'aşkam /Her lab?ada bir şem'-i füruzende -i
'aş kam (Gazel, 7 beyit, Mefulü Mefô'/lü Mefô 'llü Fa'Olün) .
Ser ta-be-kadem kelam-ı tenzilüz biz/ Keşşaf-ı beyan-ı 'ilm-i te'vilüz biz ("Velehu", Rubai, Ahreb).
Server-i ebrardur Zeyne'l-'aba / Ma?har-ı Gaffardur Zeyne'l-'aba ("Velehu",
Tuyug, Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilün) .
Seyr-i gül eyle gülşene gel gül maballidür / Savt-ı hezar u nale-i bülbül maballidür (Gazel, 5 beyit, Mefulü Fô'ilatü Mefô'llü Fô'ilün) .
Simurg-ı 'aşk-ı yare gönül aşiyanedür / Başum bülend-i kulle-i ~afa nişanedür
(Gazel, 5 beyit, Mefulü Fô'ilatü Mefô'/lü Fô 'ilün).
Si vü du batt-ı rubun ayatını / Fail-ı f:lakdur eyleyen isbatını ("Velehu", Tuyug,
Fa'ilatün Fa 'ilatün Fô'ilün) .
Sufi eger ba .hi şeved ayineet bi-gıll u gış / Der meclis-i rindan dera cam-i
şerab-i nab keş (Farsça, Gazel, 5 beyit, Müstefilün Müstefilün Müstefilün

Müstefilün ).
Sufi şanma ki şufa mensubuz / Ehl-i Fazluz f:lurufa mensubuz (Gazel, 7 beyit,
Fe'ilôtün Mefô'ilün Fe'ilün).
Sufiya eyleme var 'arif-i bi'llah ile gec / Rastlık eylemeyüz rastlara hey'et-i kec
(Gazel, 5 beyit, Fe'ilôtün Fe'ilôtün Fe'ilôtün Fe 'ilün).
Sureta gerçi kifll şagirem ben/ Ma'nide 'alem-i kebirem ben (Gazel, 7 beyit,

Fe'ilôtün Mefô'ilün Fe'ilün).
Sureta gerçi mubakkar kimseyüz / Ma'nide burşid-i baver kimseyüz (Gazel, 16
beyit, Fô'ilôtün Fô 'ilôtün Fô'ilün) .
Suretde cilve eyler her dem şu'On-ı ~atam/ Zat-ı kadlm-i Fazla otuz iki şıfatam
(Gazel, 7 beyit, Mef Olü Fô'ilôtün MefDlü Fô 'ilôtün) .
Süban-ı 'aşıkanedür gazelüm /Anla ki bl-bahane dür gazelüm (Gazel, 7 beyit,
Fe'ilôtün Mefô'ilün Fe'ilün).
Şafi'-i ümmet ü mabbub-ı ljudavend Abmed / Server-i tabt-ı nübüvvets in eya
nur-ı Samed (Gazel, 7 beyit, Fe'ilôtün Fe'ilôtün Fe'ilôtün Fe'ilün) .
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Şahbaz-ı evc-i 'izzetdür Ta~I / Rah-dan-ı mülk-i l:ıikmetdür Ta~I ("Velehu", Tu-

yug, Fô'i/ôtün Fô 'ilôtün Fô'ifün) .
Şahbaz-ı kuh-ı 'aş~am ~adrüm a'ladur bu gün/ Hem-cenah olmaga layı~ bana
'An~adur bu gün (Gazel, 7 beyit, Fô 'ilôtün Fô'ilôtün Fô 'ilôtün Fô 'ilün).

Şamiyan-ı bl-t:ıayanun şum-endamına yuf/ Düşmen-i Al-i 'Abanun ~avm-i bednamına yuf ("Der Ta'n u Zemm-i Şamiyan-ı Şumiyan", Gazel, 9 beyit,
Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô 'ifôtün Fô 'ilün ).
Şeb-i zülf-i siyahun içre mah-ı asumandur rub / Ya berg-i sebz içinde şarılu
verd-i cinandur rub (Gazel, 6 beyit, Mefô'ilün Mefô'ilün Mefô'ilün
Mefô'ilün) .
Şem' -i ruo-ı

cananum pervanesidür gönlüm/ 'Uşşa~-ı ser-endazun merdanesidür gönlüm (Gazel, 5 beyit, MefO/ü Mefô 'ilün MefO/ü Mefô'llün).

Şem'-i rubun la canum suzan olur ~alur mı/ Dil bülbüli ~afesde nalan olur ~alur
mı (Gazel, 7 beyit, Müstefilün Fa'Olün Müstef ilün Fa'Olün) .
Şer'-i

Resule ~ılma tecavüz gel secde eyle vech-i kerime/ Ta kim bulasın FazlIjudadan fazl-ı mü'ebbed t:ıur-i na'l me ("Rumuzat-ı 'Arşl", Gazel, 7 beyit,
Müstefilôtün Müstefilôtün Müstefilôtün Müstefilôtün).
ı

Şeytan ki vech-i pak-i f:ia ~a bl-sücud idi/ Ademde f:ia~~ı görmedi zira t:ıasud id i

(Gazel, 7 beyit, Mef Olü Fô'ilôtü Mefô'ilü Fô 'ilün) .
Şlr-i bab-ı Kibriyadur Murtaza/ Ml r-i şaff-ı evliyadur Murtaza ("Velehu", Tuyug, Fô'ifôtün Fô'ilôtün Fô 'ilün ).
Şod

rah-i Ijuda ıyan çü ez mah-i zenab /Herkes talebed ki yabedeş rah-i zenab
("Velehu", Fa rsça , Rubai, Ahreb).

Şol

rind-i oarabat-ı fenayuz ki her-bar/ Geh mest-i mey-i meygede geh
dida r {Gazel, 7 beyit, MefO/ü Mefô'ilü Mefô'ilü Fa'Olün) .

Şu

denlü eyledüm kuyında yarüfi ta set:ıer feryad / Dönerdi başum üzre
bayme-i gerdun olup ber-bad (Gazel, 5 beyit, Mefô 'ilün Mefô'ilün
Mefô'ilün Mefô'ilün).

'aşı~-ı

Ta ' allu~

damenin ~af eyleyen yarana 'aş~ olsun/ Derunın masivadan pak iden
rindana 'aş~ olsun {Gazel, 5 beyit, Mefô'ilün Mefô 'ilün Mefô 'ilün
Mefô'ilün).

Tabayi'den eger amadeyem ben/ Velakin 'arif-i azadeyem ben (Gazel, 11 beyit, Mefô'ilün Mefô'ilün Fa'Olün) .
Tabi'-i Al-i Resulem 'Arşiya / 'Aş~-ı evlada t:ıamulem 'Arşiya ("Velehu", Tuyug,
Fô'ilôtün Fô 'ilôtün Fô 'ilün).
Ta ezelden f:iaydarlyem f:iaydarl / Dlde-i a'danun oldum bançeri ("Velehu",
Tuyug, Fô 'ilôtün Fô'ifôtün Fô 'ilün) .
Tabt-ı

mülk-i cana serverdür 'Ali/ Ma~har-ı Allôhü Ekberdür 'Ali ("Velehu",
Tuyug, Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô 'ilün).

Ta ki gitdi ey ~amer yüzli cemalüfiden ni~ab / Çahir oldı 'alem-i a'lada nur-ı
afitab (Gazel, 5 beyit, Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô 'ifôtün Fô 'ilün) .
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Ti\liba bulma~ dilersen Rabbüne dogrı nesa~ / Mekteb-i tal:ı ~l~a gel Fa z l-ı
ljudadan al seba~ (Gazel, 7 beyit, Fô 'ilôtün Fô'ilôtün Fô 'ilôtün Fô 'ilün ).
Talib-i sırr-ı i:at isen eyleme zahida l:ıicab / Mekteb-i fa ~ ra bas ~ad e m eyle
ma 'arif iktisab (Gazel, 7 beyit, Müfte 'ilün Mef ô'ilün Müfte'ilün Mefô'ilün) .
Talib-i tal:ı~l~a battundan 'ayan oldı $ırat/ Bu l dı vaşlundan lil~a vü ce nnet ü
' ayş u neşat (Gazel, 7 beyit, Fô 'ilôtün Fô'ilô tün Fô'ilôtün Fô 'ilün) .
Tama ' peyvendini ~a t' eyle dü nyadan eger ey dil / Ol am dirse n m a ~am-ı
ubrevlden şal:ıib- i menzil (Ga zel, 5 bey it, Mefô'llün Mefô ''ilün M efô 'i/ün
Mefô ''ilün).
Tavf idelden kuyın ı Faz l -ı ljudanun tıacıyu z / Yetmiş iki fır~adan geçd ük gü ruhı naclyüz (Gazel, 5 beyit, Fô 'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilün) .
Teb 'iyyet itme dünye içün her edaneye /Alda nma m urg-ı zlrek iken dam-ı
daneye ( " Mul:ıammes -i ülger", M uha mmes, 9 bent, M efulü Fô 'i/ôtü
Mefô ''ilü Fô 'ilün) .
Ten-i rencurumuz derdine failından deva ister/ Derunum ral:ıat u canum şata
~albüm gına ister (Gazel, 5 beyit, Mefô ''ilün Mefô ''ilün Mefô ''ilün Mef ô''ilün ).
Terk-i nasüt eyleyen azade-i ehl-i felal:ı /Açsa Si murg ile tan mı mülk-i la hüta
cenal:ı (Gazel, 7 beyit, Fô 'ilôtün Fô 'ilôtün Fô 'ilôtün Fô 'ilün) .
Tevaiiu' eyle göster meskenet a'laya ednaya/ Olam dirsen eger cana 'ulüvvi şan u 'all-~adr ( " ~ıt'a ", Kıt' a, 2 beyit , Mefô 'i/ün Mefô ''ilün Mefô'i/ün
Mefô''ilün).
Tig-i gamunla dildeki cana yaramı gör/ ljün-ab-ı e şkü me
gör (Gazel, 5 beyit, Mefulü Fô 'ilôtü Mefô ''ilü Fô 'ilün) .

na~ar

it

ma-ceramı

Tig-i müjganünla bod cismüm ser-a-ser yaredür /Göz ~ızardur ~ati ine gam zen
'aceb bCınbaredür (Gazel, 5 beyit, Fô 'ilôtün Fô 'ilôtün Fô'ilôtün Fô 'ilün ).
Tire-tabl'at oldugın müdde'l-i bed-abterün /Sab it ider başında k i çelmesinün
~aralığı ( " ~ıt'a " , Kıt' a , 4 beyit, Müfte 'ilün Mefô 'ilün Müfte 'ilün Mefô'ilün) .
·

nr-i müjganına can ile siper mi degülüz / Ne şanursın bizi bu ' arşada er mi
degülüz (Gazel, 7 beyit, Fe 'ilôtün Fe 'ilôtün Fe 'ilôtün Fe'ilün).
Tobml ki beher an bak-i nekkar u l:ıaris / Gird-aver-i zer ne - başed ba 'is ("Velehü", Farsça, Rubai, Ahreb) .
çignedici bl-ral:ım yardur bu / Binmiş semend-i naza bir şeh-süvardur
bu (Gazel, 5 beyit, Mefulü Fô'ilôtün Mefulü Fô'ilôtün).

Uşşa~ı

üç dört ü beş içinde bedr ola ta o mehveş /Döner bisat-ı bak ü abu heva vü
ateş (Gazel, 5 beyit, Müstefilün Fa 'Olün Müstefilün Fa'Olün).
Üftade oldı gönlüm bir dil-rübaya ~aldı/ Bend oldı dam-ı 'aş~a zülf-i dü-taya
~aldı ("ülger Tal:ımls - i 'Arşl", Tahmis, 5 bent, Müstefilün Fa 'Olün Müstefilün Fa'Olün) .
Valih oldı battuna reyl:ıan aga / Virdi dil gül baddüne bandan aga (Gazel, 7
beyit, Fô 'ilôtün Fô 'ilôtün Fô 'ilün) .
Vaşlunla derün-ı sineye doldı feral:ı / Mal:ıv oldı zaman-ı fir~at - i l:ıüzn ü teral:ı

("Velehü", Rubai, Ahreb) .
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Vech-i zlbayı gel temaşa kıl / Canı müstagrak-ı tecella kıl (Gazel, 14
beyit,
Fe'ilôtün Mefô'ilü n Fe'ilün) .
Veled-i Ebü'l-beşer ol bilesin nedür siyadat / Yüri nefsüii anla er ol
bulasın
necat-ı afat (Gazel, 7 beyit, Mütefô 'ilün Fa ' Cılün Mütefô' ilün
Fa ' Cı/ün) .
Veliyem şanma sen beni neblyem / Başka bir ruz-mer re şat:ıibiyem (Gazel,
7
beyit, Fe'ilôtün Mefô ' ilün Fe 'ilün).
Vücud-ı Fazl-ı f:iak aba degül mi / Beyan-ı alleme'l-esmô
degül mi (Gazel, 7

beyit, Mefô 'flün Mefô'flü n Fa 'Cılün).
Ya 'Ali esrar- ı Fazl-ı Kibriyasın ya 'Ali/ Ya 'Ali bab -ı 'ulum-i Mustafasın
ya 'Ali
("Der-medt:ı-i Şah-ı Velayet " , Gazel, 23 beyit, Fô'ilôtün Fô'ilôtün
Fô 'ilôtün
Fô'ilün) .
Yağmaladı ' aklı

yaruii istiğnası/ Şirin kelimatı la 'l-i rut:ı-efzası (Gazel, 5 beyit,
Rubai vezniyle: Ahreb).

Ya İlahi tenüme şıt:ıt:ıat vir / Dizlerüm ditreme sin kuvvet vir ("ljasta t:ıalümde
bu fikr olunacak iki ga zel be-tar:?-ı münaca t batıra butur itmekle kayd-ı
kitabet olundı ", Gazel, 5 beyit, Fe 'ilôtün Fe 'ilô tün Fe 'ilün).
Yakdı balüii sineme bir ta ze dag /Aşık oldum ' aşıka dag üsti dag (Gazel,

s beyit, Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô 'ilün) .
Ya ' kubem ü dil hücresi beytü ' l-t:ıazenümdür /Can Yusufın a kanlı tenüm
plrehenümd ür (Gazel, 5 beyit, MefCılü Mefô'llü Mefô 'flü Fa'Cılün).
Ya Rab be-hürm et-i sıfat-i 'ızz-i zat-i tu /Ya Rab be-zat-i pak-i kadlm-i
sıfat-i tu
(Farsça, Gazel, 7 beyit, MefCılü Fô 'ilôtü Mefô 'flü Fô'ilün) .
Ya Rabbi ya İlahi sensin Gafür u Tevvab / Girdab-ı gamda koyma ben mübtela
yı
bl-tab (Gazel, 11 beyit, Müstefi lün Fa ' Cılün Müstefi lün Fa'Cılün) .
Yar olursa bari sen teg nazenin olmak gerek/ Fitne-i devr-i kamer
bir meh cebln olmak gerek (Gazel, 5 beyit, Fô'ilôtün Fô 'ilôtün Fô'ilôtün Fô 'ilün)
.
Yatma uyan itme ziyan vakt-i set:ıer kumkum a kum/ Ta olasın vakıf-ı can
vakti set:ıer kumkuma kum (Gazel, 9 beyit, Müfte'il ün Müfte'il ün Müfte'il
ün
Müfte'il ün) .
Yaturdum künc-i gamda zar u basta Fazl-ı bl-hem- ta / f:iayat-ı nev
yetürdi
canuma kıldı beni it:ıya (Gazel, 7 beyit, Mefô 'flün Mefô'flü n Mefô
'flün
Mefô 'flün) .
Yaturken künc-i gamda basta vü b!-kuvvet ü takat/ Bi-t:ıamdi'llah ki feyz-i
Fazlı f:iakk irdi virüp kuvvet (Gazel, 5 beyit, Mefô'llü n Mefô'flü
n Mefô'llü n
Mefô'ilü n).
Yazdı f:iak kudretle vech-i yare batt-ı slvü du / Gösterü r sırr-ı
kelamu'llahı battı

mu-be-m u (Gazel, Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilün) .
gül erbab-ı 'işret hep buruş itdi /Gider efkar-ı zühd-i bamı zahid
bade cuş itdi (Gazel, 5 beyit, Mefô'ilü n Mefô'ilü n Mefô'ilün Mefô'ilü n).
Yetişdüm feyz-i bak-i kOy-i canana bi-t:ıamdi'llah / Yüzüm
sürdüm kudOm -i
Fazl-ı Sübt:ıana bi-t:ıamdi'llah (Gazel, 7 beyit, Mefô'ilü n Mefô'ilü
n Mefô'ilü n
Mefô'ilü n) .
Yetişdi faşl-ı

l 96 • Bahattin Kahraman

peyk-i ecel eylese cana 'acele/ Gitmeden gayriye yok çare ne çare
ecele (Gazel, 7 beyit, Fe'ilôtün Fe'i/ôtün Fe'ilôtün Fe'ilün) .
Yetmiş ikiden gürCıh-ı Fazl-ı f:lak mümtazdu r / Nacl-i ma'hCıd olardur vakıf-ı
her-razdur (Gazel, 7 beyit, Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilôtün Fô'ilün).
Yine ey dil belaya yar oldun / 'Aşk-ı yar ile bi-karar oldun ("Müsemm en
Terkib", Müsemme n, 7 bent, Fe'ilôtün Mefô'ilün Fe'ilün).

Yetişüp

Yüzümi dergeh-i a' laya dutup leyi ü nehar /Sadıkane bu münacatı idüp likr-i
zeban ("Kıt'a", Kıt' a, 3 beyit, Fe'ilôtün Fe'ilôtün Fe'ilôtün Fe'ilün).
Yüzün 'arş-ı İlahidür kaşun kavseyni ev ednô / Dehanun kürsi-i a'4am kelam un
l:lairet-i Mevla (Gazel, 7 beyit, Mefô'llün Mefô'llün Mefô 'llün Mefô'llün) .
Yüzündür ayet-i Seb'a'l-mesani / l:;lat u balün kelam-ı asuman! (Gazel, 7 beyit,

Mefô'llün Mefô'llün Fa'ülün).
Zahid nice bir dagdaga-i fasid-i pindar / Can ile kabul eyle benüm pendümi
hüşyar (Gazel, 5 beyit, Mefülü Mefô'llü Mefô'llü Fa'ülün) .
Zalam-ı kevni giderdi meh-i cemal-i Dabib / Ni4am-1 'aleme virdi şeref kemal-i
Dabib (Gazel, 5 beyit, Mefô'ilün Fe'ilôtün Mefô'ilün Fe'ilün) .
ezelem şıfata geldüm / Nutk-ı eDadem cihata geldüm (Gazel, 7 beyit,
Mefülü Mefô'ilün Fa' ülün).
Zat-ı pak-i lü'l-celale reh-nümad ur si vü dü / Şa'şa'-ı nCır-ı cemal-i kibriyadur
si vü dü (Gazel, 9 beyit, Fô 'ilôtün Fô'ilôtün Fô 'ilô tün Fô'ilün).

Zat-ı

Zat- ı pakün Dakkı ey Bar-i l:;luda / Bende-i na-merde muDtac eyleme ("Kıt'a",
Kıt'a,

4 beyit, Fô 'ilô tün Fô'ilôtün Fô 'ilün).

Zıdd olsa kişi l:lakka kar itmez ana burhan/ Kilbini şanur gerçek cehlini şanur

'irfan (Gazel, 17 beyit, Mefülü Mefô '/l ün Mefülü Mefô'llün) .

